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 معانى المفردات
 معناها الكلنة

 كجادةخفيفة  نشيطة
 عندىا لدييا
 مفردىا حمـ كىك ما يراه النائـ في نكمو أحلـ
 مفردىا: أمنية كىي كؿ ما يتمناه اإلنساف كجمعيا: )أماف أك أماني( أمنيات
 تريد تتمنى
 تصؿ إلييا تحققيا
 تتبع متابعة
 تحب كالمضاد: تكره تيكل

 ما بيف السماء كاألرض كجمعيا: أفضية الفضاء
 ىـ األشخاص الذيف يسافركف إلى الفضاء باستمرار ءركاد الفضا

 منتشر كمرتفع ساطع
 الفتحات كمفردىا: )فكىة( الفكىات
 البركاف: فتحة في القشرة األرضية تخرج منيا مكاد منصيرة كغازات كأبخرة البركانية
 قكة الشد الجاذبية
 بسركر بنعجاب
 داست كنزلت كطئت
 أحس أشعر

 : ضئيؿضخـ كالمضاد عملؽ
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 صغير الجسـ كجمعيا: ضئاؿ ضئيؿ
 فرغت منيا أنيت كاجباتيا

 تتبعت تابعت
 سممت ألقت التحية

 ذىبت إلى فراشيا بكجييا تكجيت إلى فراشيا
 تقفؿ كتغمؽ تغمض
 نكـ سبات
 كثقيؿ طكيؿ عميؽ

 الكلنة ومجعها
 مجعها الكلنة مجعها الكلنة مجعها الكلنة
 عماليؽ أك عمالقة عملؽ عكالـ أك عالمكف عالـ أمنياتأماف أك أماني أك  أمنية

 تمميذات تمميذة ضئاؿ أك ضؤالء ضئيؿ ككاكب كككب
 نشيطات نشيطة عظمات عظمة أنكار نكر
 كثيرات كثيرة الخالقكف الخالؽ أسطح سطح
 القراءات القراءة مدد مدة الجاذبيات الجاذبية
 يكتراتالكمب الكمبيكتر ساعات ساعة ضعيفات ضعيفة
 األفضية الفضاء التحيات التحية الشمكس الشمس
 الصناعيات الصناعية جدات جدة جكانب جانب
 األقمار القمر فرش فراش الميالي الميؿ
 مكتبات مكتبة عيكف أك أعيف عيف البركدات البركدة
 المدارس المدرسة نفكس أك أنفس نفس حيكات حياة
 كتب كتاب رائدات رائدة أقداـ قدـ

 الكلنة ومفردها  
 مفردها الكلنة  مفردها الكلنة  مفردها الكلنة 

 الفكىة الفكىات رائد ركاد حمـ أحلـ
 كاجب كاجبات معمكمة معمكمات أمنية أمنيات
 دقة دقات الشاعر الشعراء خبر أخبار
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 الكلنة ومضادها
 مضادها الكلنة مضادها الكلنة مضادها الكلنة
 المخمكؽ الخالؽ نزؿ دصع كسكلة أك خاممة نشيطة
 الصباح المساء باطف سطح قميمة كثيرة
 كقفت جمست فارغ ممئ تكره تحب

 خمؼ أماـ تحت فكؽ الكقكؼ الجمكس
 بدأت أنيت قكية ضعيفة تكره تيكل

 فتحت أغمقت تغرب تشرؽ الطبيعية الصناعية
 ردت ألقت ضعيؼ شديد حزنت أعجبت
 كتصح تناـ البركدة الحرارة تجيؿ تعرؼ
 بعد قبؿ النيار الميؿ رجعت ذىبت
 تفتح تغمض الحرارة البركدة قبيح جميؿ
 سكتت قالت مكت حياة باىت المع
 يقظة سبات فكؽ تحت ظلـ نكر
 خفيؼ عميؽ ضئيؿ عملؽ خافت ساطع

 
 : أجب عف األسئمة اآلتية:ٔس

 --------------------------------------)أ( ماذا عند ىناء تريد تحقيقو ؟
 -------------------------------------------)ب( ماذا تحب ىناء ؟

 ------------------------------)ج( لماذا ذىبت ىناء إلى مكتبة المدرسة ؟
 ------------------------------------)د( ماذا قرأت ىناء عف القمر ؟

 مر ؟)ىػ( ماذا قاؿ أحد ركاد الفضاء الذم كطئت قدماه سطح الق
-------------------------------------------------------   

 )ك( ما المدة التي جمستيا ىناء أماـ الكمبيكتر ؟ كمتى كاف ذلؾ ؟     
-------------------------------------------------------   

  --------------------------------------)ز( ماذا تمنت ىناء أف تصبح ؟
 

http://www.modrsbook.com/


 www.modrsbook.com  61ٍِ اىَذمزاد سر صفحزْب ػيً اىفٍض ) اىَذرص ث٘ك(        أٗ ٍ٘قؼْب االىنززًّٗ  ىَشٌذ 

 : صؿ كؿ كممة في )أ( بمعناىا المناسب في )ب(:ٕس
 )ب( )أ(

 منتشر كمرتفع - * تيكل
 ضخـ - * ساطع
 تقفؿ - * عملؽ
 تحب - * ضئيؿ
 صغير الجسـ - * تغمض

 : اختر لكؿ كممة في )أ( مضادىا المناسب في )ب(:ٖس
 حياة . -نكر -تعرؼ -تحب -)أ( كثيرة
 يؿ .تج -قميمة -تكره -مكت -)ب( ظلـ

 
 أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:)×( ( أماـ العبارة الصحيحة كعلمة : ضع علمة )ٗس

 ( )                                      )أ( ىناء تمميذة كسكلة .
 ( )                                 )ب( ىناء لدييا أحلـ كأمنيات كثيرة .

 ( )                       لـ الحيكاف .)ج( اختارت ىناء كتابنا عف عا
 ( )                       )د( الشمس تشرؽ عمى جانب كاحد مف القمر .

 ( )                        )ىػ( سطح القمر ممئ بالزركع كاألشجار .
 ( )                              )ك( ىناء تتمنى أف تصبح رائدة فضاء .

 
 : ىات ما يأتي:٘س

 مدة( -عاـ -جانب -كككب -)أ( جمع: )مكتبة
-------------------------------------------------------   

 دقات( -معمكمات -ركاد -أخبار -)ب(مفرد: )أحلـ 
-------------------------------------------------------   

 كطئت( -بنعجاب -ساطع -لدييا -)ج( معنى: )نشيطة 
-------------------------------------------------------   

 المساء( -فكؽ -ممئ -جميؿ -)د( مضاد: )الجمكس 
-------------------------------------------------------   
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: " ىنػػػاء تمميػػػذة نشػػػيطة لػػػدييا أحػػػلـ كأمنيػػػات كثيػػػرة ، تتمنػػػى أف تحققيػػػا ىنػػػاء تحػػػب القػػػراءة ٙس
 تر ، كمتابعة اإلنترنت ، كتيكل أخبار الفضاء ، كاألقمار الصناعية " .كالجمكس أماـ الكمبيك 

 )أ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما يأتي:
 إحساسيا( -عندىا -)شعكرىا                  معنى )لدييا(: -ٔ
 حمـ( -حميؿ -)حالـ                     مفرد )أحلـ(: -ٕ
 منخفضة( -قميمة -)ضيقة                     مضاد )كثيرة(: -ٖ
 )ب( أكمؿ: ىناء تمميذة .............. ، كلدييا أحلـ ك ............... كثيرة تتمنى أف تحققيا . 

 )ج( ماذا تحب ىناء كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟
-------------------------------------------------------- 

 فعلن(   -اسمنا جمعنا ، كاذكر مفرده -السابقة: )اسمنا مفردنا ، كاذكر جمعو)د( استخرج مف الفقرة 
-------------------------------------------------------- 

 : صؿ كؿ عبارة في )أ( بما يكمميا في )ب(:ٚس
 )ب( )أ(
 جميؿ ال مع - * ىناء تيكل
 بالصخكر كالفكىات البركانية - * القمر كككب

 أخبار الفضاء كاألقمار الصناعية - س تشرؽ عمى* الشم
 جانب كاحد مف القمر - * القمر ممئ

: " أعجبت ىناء بركاد الفضاء ، كأرادت أف تعرؼ معمكمات عف القمر ذىبت إلػى مكتبػة المدرسػة ٛس
 ، كاختارت كتابنا عف عالـ الفضاء ، قرأت فيو: القمر كككب جميؿ المع لو نكر ساطع " .

 ما يأتي:)أ( أكمؿ 
 * كجمع )كككب(: ................  * معنى )ساطع(: ................
 * كمضاد )تعرؼ(: ..............  * كمفرد )ركاد(: ...............

 -------------------------------------)ب( مف الذيف أعجبت بيـ ىناء ؟
 ---------------------------------)ج( لماذا ذىبت ىناء لمكتبة المدرسة ؟

 ------------------------------)د( ما الكتاب الذم اختارتو ىناء مف المكتبة ؟
 )ىػ( استخرج مف الفقرة السابقة: 

ا مفردنا ، كاذكر جمعو -)اسمنا جمعنا ، كاذكر مفرده  جممة فعمية( -اسمن
-------------------------------------------------------- 
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القمػر كككػػب جميػػؿ المػػع لػػو نػػكر سػاطع ، تغنػػى بجمالػػو الشػػعراء ، كصػػعد إليػػو ركاد الفضػػاء : " ٜس
 سطح القمر ممئ بالصخكر كالفكىة البركانية ، كالجاذبية فكقو ضعيفة " .

 )أ( ىات معنى )المع( ، كجمع )نكر( ، كمفرد )الفكىات( ، كمضاد )ضعيفة( .
 نكر .............تغنى بجمالو .............)ب( أكمؿ: القمر كككب جميؿ ......... ، لو 

 ---------------------------------)ج( مف الذيف صعدكا عمى سطح القمر ؟
 ---------------------------------------)د( بماذا يمتمئ سطح القمر ؟

 )ىػ( استخرج مف الفقرة السابقة:
 جممة اسمية ، ثـ اذكر ركنييا( . -مفردهاسمنا جمعنا ، كاذكر  -)اسمنا مفردن ، كاذكر جمعو

-------------------------------------------------------- 
 

 : أكمؿ مكاف النقط مستعيننا بالكممات التي بيف القكسيف:ٓٔس
 حياة( -أخبار -الكمبيكتر -)الفضاء

 )أ( ىناء تيكل ........... الفضاء كاألقمار الصناعية .
 تابنا عف عالـ .............)ب( اختارت ىناء ك

 )ج( ليست ىناؾ ........... فكؽ سطح القمر .
 )د( جمست ىناء أماـ ........ لمدة ساعة كاحدة .

: " قرأت ىناء بنعجاب ما قالو أحد ركاد الفضاء ، حيف كطئت قدمو سطح القمر في يكليك عاـ ٔٔس
نػي لػـ أشػعر بػأنني عمػلؽ بػؿ شػعرت ـ: لقد كاف القمر ذلؾ الكككػب اللمػع تحػت قػدمي ، لك ٜٜٙٔ

 بأني ضئيؿ جدا أماـ عظمة الخالؽ " .
 )أ( أكمؿ ما يأتي:

 * كجمع )عملؽ(: ..............  * معنى )كطئت(: ..............
 * كمضاد )أماـ(: ...............  * كمفرد )ركاد(: ..............

 --------------------------------------ت ىناء بنعجاب ؟أ)ب( ماذا قر 
 )ج( ماذا قاؿ رائد الفضاء الذم كطئت قدماه سطح القمر ؟

-------------------------------------------------------- 
 )د( استخرج مف الفقرة السابقة: 

 اسمنا مفردنا ، كاذكر جمعو( . -اسمنا جمعنا ، كاذكر مفرده -حممة فعمية -حرفنا -)فعلن 
-------------------------------------------------------- 
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 : ميز بيف الحقيقة كالخياؿ في الجمؿ التالية:ٕٔس
 خياؿ         حقيقة                            

 ( ) ( )            )أ( ترقص األزىار فكؽ األغصاف .
 ( ) ( )                  )ب( يزرع الفلح األرض .

 ( ) ( )                  التمكث .)ج( النيؿ يتألـ مف 
 ( ) ( )            )د( تشرؽ الشمس عمى جانب كاحد مف القمر . 

: " كفػػي المسػػاء ، جمسػػت ىنػػاء أمػػاـ الكمبيػػكتر لمػػدة سػػاعة كاحػػدة ، بعػػد أف أنيػػت كاجباتيػػا ٖٔس
رة ، أغمقػت المدرسية ، كتابعت عمى اإلنترنت ما قرأتو في مكتبة المدرسػة ، كمػع دقػات السػاعة العاشػ

 ىناء الكمبيكتر " .
 )أ( ىات: معنى )تابعت( ، كجمع )مكتبة( ، كمفرد )كاجبات( ، كمضاد )أغمقت( .

-------------------------------------------------------- 
 )ب( متى جمست ىناء أماـ الكمبيكتر ؟ كما المدة التي قضتيا أمامو ؟

-------------------------------------------------------- 
 )ج( متى أغمقت ىناء جياز الكمبيكتر ؟ كماذا فعمت بعد ذلؾ ؟

-------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------)د( ماذا تمنت ىناء أف تصبح ؟

 حرفنا(  -فعلن  -اسمنا جمعنا ، كاذكر مفرده -جمعو )ىػ( استخرج مف الفقرة السابقة:) اسمنا مفردنا ، كاذكر
-------------------------------------------------------- 

 أماـ العبارة التي لـ ترد بالدرس:)×( : ضع علمة ٗٔس
 ( )                          )أ( ىناء تمميذة نشيطة .

 ( )                  )ب( ىناء تيكل أخبار الفضاء كاألقمار الصناعية .
 ( )                         )ج( ىناء تتمنى أف تصبح طبيبة .

 ( )                         )د( القمر كككب جميؿ المع .
 اكتب ما يأتي بخطي النسخ كالرقعة ما يأتي:

 " القمر كككب جميؿ المع ، لو نكر ساطع " .
 

------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------- 
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 معانى المفردات
 معناىا الكممة

 نكميا مناميا
 تمبس كمضادىا: )تخمع( ترتدم 
 تندفع تنطمؽ

 ما يركب عميو لمسفر في الفضاء مركبة الفضاء
 مخيفة كالمراد: كبيرة كشديدة جدا رىيبة

 اىبة إلى كمضادىا: )راجعة إلى(ذ متجية إلى
 مدة قصيرة برىة
 تدبرت كأعادت النظر تأممت
 انبيار دىشة
 عجيبة غريبة
 أنزؿ كالمضاد: )أصعد( أىبط
 أجيزة آالت

 ما جيز كأعد مف أدكات معدات
 أريد أتمنى
 نمعب نميك

 شعرت أحست
 االنفراد الكحدة
 كؿ ما يؤنس كاألىؿ كاألصدقاء أنيس
 كؿ مف يجمس مع غيره جميس
 ينتيي ينفد
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 الكممة كجمعيا
 جمعيا الكممة جمعيا الكممة جمعيا الكممة
 متجيات متجية سرعات سرعة مركبات مركبة

 سطكح سطح رىيبات رىيبة األفضية الفضاء
 الفراشات الفراشة مدارس مدرسة األقمار القمر
 ثقيلت ثقيمة دىشات دىشة أمكنة أك أماكف مكاف
 ظيكر أك أظير ظير ىؤالء ىذا بره برىة

 الكحدات الكحدة األراضي األرض حركات حركة
 جمساء جميس غرائب أك غريبات غريبة أنفس أك نفكس نفس
 األخطار الخطر أمثاؿ مثؿ نحف أنا
 األطعمة الطعاـ المرايا المرآة أىاؿ أىؿ
 األشربة الشراب مسركرات مسركرة بيكت بيت

 الكممة كمفردىا  
 مفردىا الكممة  مفردىا الكممة  مفردىا كممة ال

 معدة معدات المنزؿ المنازؿ ممبس ملبس
 صديقتي صديقاتي الشارع الشكارع رائد ركاد

 زميمي زملئي الحجرة األحجار خطكة خطكات
 ػػ ػػ الضكء األضكاء جار جيراف

 ػػ ػػ آلة آالت صاحب أصحاب
 الكممة كمضادىا

 مضادىا الكممة  مضادىا ة الكمم مضادىا الكممة 
 كقفت مشت باطف سطح يقظتيا مناميا
 كثيرة قميمة رحمت كصمت تخمع ترتدم
 مشت أك سارت كقفت دخمت خرجت بطء سرعة

 تحت فكؽ الظممات األضكاء سككف  حركة 
 بطني ظيرم تسكف تتحرؾ أجابت سألت
 عدكاتي صديقاتي صعبة سيكلة  رجعكا ذىبكا
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ا اعالين  نسيت تذكرت  قريبنا بعيدنا منخفضن
 األنس الكحدة سكتت قالت تجمس تقؼ
 األماف الخطر حزينة مسركرة سكتت قالت
 يبقى ينفد أصعد أىبط ىناؾ ىنا

 ػػ ػػ خفيفة ثقيمة مألكفة غريبة
 
 
 : أجب عف كؿ سؤاؿ مما يأتي:ٔس

 )أ( ماذا رأت ىناء في مناميا ؟
------------------------------------------------------- 

 )ب( كيؼ كجدت ىناء نفسيا عمى سطح القمر ؟
------------------------------------------------------- 

 )ج( ماذا تمنت ىناء كىي عمى سطح القمر ؟
------------------------------------------------------ 

 )د( بماذا أحست ىناء كىي عمى سطح القمر ؟
------------------------------------------------------- 

 
 : اختر لكؿ كممة في )أ( معناىا المناسب في )ب(:ٕس
 متجية . -تنطمؽ -ترتدم -مناميا -رأت

 شاىدت . -نكميا -تمبس -ذاىبة -تندفع

 
 : اختر لكؿ كممة في )أ( معناىا المناسب في )ب(:ٖس

 الفراشة . -مثؿ -نفس -سرعة -مركبة
 سرعات . -مركبات -الفراشات -نفكس -أمثاؿ

 
 : اختر لكؿ كممة في )أ( مضادىا المناسب في )ب(:ٗس

 الخطر . -أىبط -سيكلة -سرعة -مناميا
 بطء . -صعكبة -أصعد -يقظتيا -األماف
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 أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:)×( ( أماـ العبارة الصحيحة كعلمة : ضع علمة )٘س
 ( )    ميا أنيا صارت طبيبة .)أ( رأت ىناء في منا

 ( )  )ب( كجدت ىناء نفسيا تتحرؾ بسيكلة فكؽ سطح القمر .  
 ( ) )ج( تمنت ىناء أف يككف معيا كالدىا ككالدتيا عمى سطح القمر .

 ( )    )د( أحست ىناء بالكحدة فكؽ سطح القمر .
 ( ) )ىػ( شعرت ىناء بالخطر مف الحيكانات المفترسة فكؽ سطح القمر .    

: " رأت ىناء في مناميا أنيا ترتدم ملبس ركاد الفضاء ، كتنطمؽ بمركبة الفضاء بسػرعة رىيبػة ٙس
 متجية إلى سطح القمر " .

 )أ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما يأتي:
 مركبات( -مراكب -)مركبكف جمع )مركبة(: -ٕ    سريعة( -ذاىبة -)راجعة معنى )متجية(: -ٔ
 ممبسات( -ممبكس -)ممبس  فرد )ملبس(:م -ٖ
 بطء( -صعكد -)نزكؿ  مضاد )سرعة(: -ٗ

 ------------------------------------)ب( ماذا  رأت ىناء في مناميا ؟
 -----------------------)ج( ما الملبس التي رأت ىناء في مناميا أنيا ترتدييا ؟

 )د( استخرج مف الفقرة السابقة:
 جممة فعمية ، ثـ اذكر ركنييا( . -حرفنا -فعلن  -اسمنا مفردنا ، كاذكر جمعو -ا ، كاذكر مفرده)اسمنا جمعن  

------------------------------------------------------- 
 : ضع مكاف النقط الكممة المناسبة مما بيف القكسيف:ٚس

 الفراشة( -جميس -عالينا -)زملؤىا
 بسيكلة تقفز كتطير ...............)أ( كجدت ىناء نفسيا تتحرؾ 

 )ب( قالت ىناء: إنني أطير كأىبط مثؿ ................
 )ج( تمنت ىناء أف تككف معيا صديقاتيا ك............. حتى يميكا معنا .

 )د( أحست ىناء بالكحدة فميس معيا أنيس أك ............ عمى سطح القمر .
 اسب مما بيف القكسيف:: أكمؿ الجمؿ اآلتية بكضع فعؿ منٛس

 نامت( -رأت -)صحت )أ( ........... ىناء في مناميا أنيا ترتدم ملبس ركاد الفضاء .
 أخذ( -كقؼ -)ارتفع            )ب( .......... القطار بالمحطة .

 ابتعد( -تعمـ -)أرشد           )ج( .......... أخي السباحة في النادم .
 كقؼ( -سمع -)أخذ    ي محطة القطار .)د( .......... المسافركف ف
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: " ثـ كجدت نفسيا تتحرؾ بسيكلة ، تقفز كتطير عالينا قالت ىناء ، كىػي مسػركرة: إننػي أطيػر ٜس 
 كأىبط مثؿ الفراشة ، عمى الرغـ مما أحممو مف آالت ، كمعدات ثقيمة فكؽ ظيرم " .

 )أ( أكمؿ ما يأتي:
 )الفراشة(: ............. * كجمع  *معنى )تقفز(: .................
 * كمضاد )ثقيمة(: ...............  * كمفرد )معدات(: ............

 -----------------------------)ب( كيؼ كجدت ىناء نفسيا عمى سطح القمر ؟
 --------------------------------------)ج( فيـ تشبو ىناء الفراشة ؟

 العبارة السابقة ؟)د( ماذا قالت ىناء كما تفيـ مف 
------------------------------------------------------- 

 اسمنا جمعنا ، ثـ اذكر مفرده( -)ىػ( استخرج مف الفقرة السابقة: )اسمنا ، كفعلن ، كحرفنا
------------------------------------------------------- 

أك جميس عمى سطح القمر ، كشعرت ىناء بػالخطر : أحست ىناء بالكحدة ، فميس معيا أنيس ٓٔس
 ، مف أف ينفذ الطعاـ أك الشراب أك األكسجيف الذم في مركبة الفضاء " .

 )أ( ما معنى: )أحست( ؟ كما جمع: )جميس( ؟ كما مضاد: )الخطر( ؟
-------------------------------------------------------- 

 ---------------------------ى سطح القمر  ؟)ب( لماذا أحست ىناء بالكحدة عم
 -------------------------------------)ج( لماذا شعرت ىناء بالخطر ؟

 جممة فعمية ، ثـ اذكر ركنييا( -)د( استخرج مف الفقرة السابقة: )اسمنا ، كفعلن ، كحرفنا
------------------------------------------------------- 

ؿ اهلل تعالى:" يػا معشػر الجػف كاإلنػس إف اسػتطعتـ إف تنفػذكا مػف أقطػار السػمكات كاألرض : قأٔس
 فانفذكا ال تنفذكف إال بسمطاف " .

 )أ( ما معنى: )إال بسمطاف( ؟ كما مفرد: )أقطار( ؟ كما مضاد: )األرض( ؟
-------------------------------------------------------- 

 كالجف مف أقطار السمكات كاألرض ؟ )ب( كيؼ ينفذ اإلنس
-------------------------------------------------------- 

 )ج( أكمؿ: اسـ السكرة الكريمة التي منيا ىذه اآلية الكريمة ىك ..........
 : اكتب بخطي النسخ كالرقعة ما يأتي:ٕٔس

 ر " ." أحست ىناء بالكحدة ، فميس معيا أنيس أك جميس عمى سطح القم
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 معاني المفردات:
 معناها الكلنة

 مجمكعة حكايات خيالية تحكييا السمطانة شيرزاد لمممؾ شيريار خلؿ ألؼ ليمة كليمة ألؼ ليمة كليمة

 تقكمي بحميا تكاجيي مشكلتؾ

 أحست شعرت

 االطمئناف الثقة

 تفتش تبحث

 غريبة عجيبة

 جيتيا كجمع نحك: )أنحاء( نحكىا

 ياز تعيف بو الجيات األصميةج البكصمة

 ظيرت الفرحة عمى الكجو عمت الفرحة

 ظيرت الفرحة فييا لمعت عيناىا

 كممة لمتمني يا ليت

 داست ضغطت

 الخكؼ كعدـ االطمئناف مما يحدث القمؽ

 شاىدت رأت

 غير منتظـ متقطعنا

 يأتي يصدر

 ناحية صكب

 اتدريجين  ركيدنا ركيدنا

 عمى غير تكقع فجأة

 اندفعت نطمقتا

 عكد مف الخشب يكضع في طريقو نصؿ كيرمى بو عف القكس كجمعيا: )سياـ( السيـ

http://www.modrsbook.com/


 www.modrsbook.com  71ٍِ اىَذمزاد سر صفحزْب ػيً اىفٍض ) اىَذرص ث٘ك(        أٗ ٍ٘قؼْب االىنززًّٗ  ىَشٌذ 

 بحركة بيزة

 المرتفعة الشامخة

 الكلنة ومجعها
 مجعها الكلنة مجعها الكلنة مجعها الكلنة

 الكرات الكرة عجائب عجيبة جدات جدة

 األرضيات األرضية مركبات مركبة أحياف حيف

 شداد أك أشداء شديد أفضية فضاء أمسية مساء

 سرعات سرعة أنحاء نحك حكايات حكاية

 السياـ أك األسيـ السيـ العبارات العبارة آالؼ ألؼ

 مجاالت مجاؿ التاليات التالية لياؿ ليمة

 الجاذبيات الجاذبية الساعات الساعة أكقات كقت

 ىزات ىزة البكصلت البكصمة ناجحات ناجحة

 عنيفات عنيفة االتجاىات تجاهاال  شجاعات شجاعة

 الغاليات الغالية الفرحات الفرحة الثقات الثقة

 الشامخات الشامخة كجكه كجو نفكس أك أنفس نفس

 أذرع ذراع عيكف عيف أمكنة أك أماكف مكاف

 أىالي أىل مرات مرة أشياء شئ

 سيكالن  سيلن  أضكاء ضكء مقاعد مقعد

 ترائدا رائدة ُحْمر أحمر آالت آلة

 الكلنة ومفردها  
 مفردها الكلنة  مفردها الكلنة  مفردها الكلنة 

 ىـر أىراـ مشاكؿ مشكلت حكاية حكايات

 الكلنة ومضادها
 مضادها الكلنة  مضادها الكلنة  مضادها الكلنة 

 بسرعة ببطء عادية عجيبة نسيت تذكرت

 ضعيؼ شديد أبطأت أسرعت صباح مساء

 بطء سرعة ةالسابق التالية سكتت قالت
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 تنقص تزداد الحزف الفرحة فاشمة ناجحة

 تكقفت انطمقت بيتت لمعت تيربي تكاجيى

 خرجت دخمت تحت فكؽ جبف شجاعة

 ضعيفة عنيفة االطمئناف القمؽ تجيمي تتعممي

 الرخيصة الغالية متصلن  متقطعنا القمؽ الثقة

 المنخفضة الشامخة ضد صكب ىناؾ ىنا

 تغمؽ تفتح فسك تحرؾ يسارنا يميننا

 ػػ ػػ تقؼ تجمس يميننا يسارنا

 تدريبات
 أماـ العبارة الصحيحة فيما يأتى: )×( ( أماـ العبارة الصحيحة ، كعلمة : ضع علمة )ٔس
 (    ة مف حكايات )ألؼ ليمية كليمة( .  )تذكرت ىناء كلـ كالدتيا عندما كانت تحكى ليا حكاي -ٔ
ا عميو أف يكاجو مشكلتو بشجاعة كأف يتعمـ منيا . لكى يككف اإلنساف ن -ٕ  )     (          اجحن
 )     (                                         شعرت ىناء فى نفسيا باليأس .              -ٖ
 )     (                                      كقع نظر ىناء عمى مقعد بو آلة عجيبة .         -ٗ
 )     (                                                رأت ىناء مصر بأىراميا الشامخة .   -٘
 : اختر لكؿ كممة فى )أ( مرادفيا المناسب فى )ب( : ٕس

 )ب( )أ(
 عمى غير تكقع تبحث
 تفتش القمؽ
 شديدة صكب
 الخكؼ ، كعدـ االطمئناف مما قد يحدث فجأة
 جية عنيفة

 ؿ كممة فى )أ( جمعيا المناسب فى )ب( : : اختر لكٖس
 كجو . –كقت  –ليمة  –حكاية  –حدة  -ٔ
 حكايات .  –جدات  –كجكه  –لياٍؿ  –أكقات  -ٕ
 اختر لكؿ كممة فى )أ( مضادىا المناسب فى )ب( :  -ٗ
 متقطعنا . –فكؽ  –الفرحة  –أسرعت  –تذكرت  -ٔ
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 نسيت . –الحزف  –أبطأت  –متصلن  –تحت  -ٕ
 جب عف األسئمة اآلتية : : أٗس
 ---------------------------------ماذا تذكرت ىناء ، كمتى كاف ذلؾ ؟ -ٔ
  ------------------------------ما النصيحة التى قالتيا الجدة لػ )ىناء( ؟ -ٕ
 --------------------------------ماذا فعمت ىناء بعد أف شعرت بالثقة ؟ -ٖ
 -----------------------------------------ناء ؟علـ كقع نظر ى -ٗ
 ---------------------------------------ما العبارة التى قرأتيا ؟  -٘
 ----------------------------لماذا عمت الفرحة كجو ىناء كلمعت عيناىا ؟ -ٙ
 ماذا رأت ىناء عندما دخمت المركبة مجاؿ الجاذبية األرضية ؟ -ٚ

-------------------------------------------------------- 
: " تذكر ىنػاء كػلـ جػدتيا )فييمػة( حػيف كانػت ذات مسػاء تحكػى ليػا حكايػة مػف حكايػات )ألػؼ ٘س

ليمػػة كليمػػة( فقػػد قالػػت ليػػا كقتيػػا : إذا كنػػت يػػا ىنػػاء تريػػديف أف تكػػكنى ناجحػػة ، فعميػػؾ أف تػػكاجيى 
 مشكلتؾ بشجاعة كأف تتعممى منيا " . 

 ىات مفرد )حكايات( كجمع )ليمة( كمضاد )تذكرت(  -ٔ
------------------------------------------------------ 

 مف التى كانت تحكى الحكايات لػ)ىناء( ؟ كما اسـ ىذه الحكايات ؟ -ٕ
------------------------------------------------------- 

 ة ؟ماذا يجب عمى )ىناء( لتككف ناجح -ٖ
------------------------------------------------------- 

 اسمنا جمعنا ، ثـ أذكر مفرده( .  –اسمنا مفردنا ، ثـ ىات جمعو  –استخرج مف الفقرة السابقة : جممة  فعمية  -ٗ
 : صؿ كؿ عبارة فى )أ( بما يكمميا فى )ب( : ٙس

 )ب( )أ(
 مقعد بو آلة عجيبة تذكرت ىناء كلـ 

 رأت مصر الغالية بأىراميا الشامخة نت الجدة تحكى لػ )ىناء(كا
 جتيا )فييمة( كقع نظر ىناء عمى

 حكاية مف حكايات )ألؼ ليمة كليمة( لـ تسع الفرحة ىناء عندما
 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بكضع فعؿ مناسب مما بيف القكسيف :ٚس
 رجعت( –ىبطت  – )ذىبت              ....... الطائرة فى المطار .     -ٔ
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 يحب( –يعطؼ  –)يكره           .......... الناس المتقنيف .         -ٕ
 سمع( –أعطى  –............. المريض الدكاء .                  )شرب  -ٖ
 فيـ(  –اىتـ  –)نصح                   ......... التمميذ الدرس .      -ٗ
يا ، كأخذت تنظر فى كؿ مكاف يميننا كيسارنا ، كأنيا تبحػث عػف : )ىنا شعرت ىناء بالثقة فى نفسٛس

 شئ ما ، فكقع نظرىا عمى مقعد بو آلة عجيبة ، كأنو مركبة فضاء ، فأسرعت ىناء نحكىا( .
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما يأتى :  -أ
 أحست( –أعطت  –معنى )شعرت(                           )أخذت  -ٔ
 مقعدكف( –مقاعد  –)مقعتكف                   جمع )مقعد(             -ٕ
 أبطأت(  –رجعت  –)اتجيت                  مضاد أسرعت(           -ٖ
 ما الذل كقع عميو نظر ىناء ؟ كماذا فعمت نحكه ؟ -ب

------------------------------------------------------ 
 -------------------------------------قرأتيا ؟  ما العبارة التى -جػ
 اسمنا مفردنا ، ثـ اذكر جمعو .  –استخرج مف العبارة السابقة : جممة فعمية ، ثـ بيف ركنييا  -د

------------------------------------------------------- 
قعػد ، كقالػت فػى نفسػيا : : "عمت الفرحة كجو ىناء ، كلمعت عيناىا ، كأسػرعت تجمػس فػكؽ المٜس

يػػا ليػػت ىػػذه اآللػػة تعمػػؿ ، ضػػغطت ىنػػاء فػػكؽ السػػاعة ، ككػػف لػػـ يحػػدث شػػئ فأحسػػت بػػالقمؽ ، ثػػـ 
ضغطت مرة ثانية ثـ ثالثة / كىنا رأت ىناء ضػكء أحمػر متقطعنػا يصػدر عػف اآللػة العجيبػة ، فكجيتيػا 

 بالبكصمة صكب الكرة األرضية " . 
 ......، كمضاد )الفرحة( ............... ، كجمع )مرة( ما يأتى : معنى )صكب( ...أكمؿ  -أ
 لماذا عمت الفرحة كجو ىناء كلمعت عيناىا ؟ -ب

-------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------ماذا قات ىناء فى نفسيا ؟ -جػ
 ---------------------------------------لماذا أحست ىناء بالقمؽ ؟ -د
 ------------------------------كيؼ كجيت ىناء اآللة صكب األرض ؟ -ىػ
 جممة فعمية ، كبيف الفعؿ كالفاعؿ فييا( .  –استخرج مف الفقرة السابقة )اسمنا مفردنا ، ثـ أذكر جمعو  -ك

------------------------------------------------------------ 
: " فتحرؾ المقعد الػذل تجمػس عميػو ىنػاء بػبطء شػديد ، ثػـ أخػذت سػرعة المركبػة تػزداد ركيػدنا ٓٔس

 ركيدنا ، كفجأة انطمقت مثؿ السيـ ، كدخمت مجاؿ الجاذبية األرضية ، كأحست ىناء بيزة عنيفة( .
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 ىات : معنى )فجأة( ،كجمع )السيـ( ، كمضاد )تزداد( .  -ٔ

-------------------------------------------------------- 
 ماذا حدث بعد تحرؾ المقعد الذل كانت تجمس عميو ىناء ؟ -ٕ

-------------------------------------------------------- 
 ماذا أحست ىناء بعد دخكؿ المركبة مجاؿ الجاذبية األرضية ؟ -ٖ

-------------------------------------------------------- 
 ما سبب فرحة ىناء بعد دخكؿ المركبة مجاؿ الجاذبية األرضية ؟  -ٗ

-------------------------------------------------------- 
 اسمنا مفردنا ، اذكر جمعو(  –استخرج مف الفقرة السابقة )جممة فعمية  -٘

-------------------------------------------------------- 
 ع ضمير المتكمـ مكاف النقط فى كؿ جممة مما يأتى : : ضٔٔس
 ............. صانعاف نتقف عممنا .  -ٔ
 .... صانع ماىر فى عممى .  -ٕ
 ...................... سباحتاف ماىرتاف فى السباحة .  -ٖ
 .................. عاملت نشيطات فى عممنا .  -ٗ
 ........ صناع نتقف صنعتنا .  -٘
 ضع خطنا تحت الظرؼ ، ثـ بيف نكعو : :ٕٔس
ا .                 )نكع الظرؼ : ......................( -ٔ  يخرج الناس إلى أعماليـ صباحن
 كضعت أمى الطعاـ فكؽ المائدة .                   )نكع الظرؼ : ......................( -ٕ
 )نكع الظرؼ : ......................(     تنزىت أنا كأسرتى فى الحديقة ساعة .         -ٖ
 شمالى مصر .                     )نكع الظرؼ : ........................( ةتقع اإلسكندري -ٗ
 : اكتب بخطى النسخ كالرقعة ما يأتى : ٗٔس

 " لـ تسع الفرحة ىناء عندما رأت مصر الغالية ، بأىراميا الشامخة "
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 لمفردات :معانى ا
 معناها الكلنة معناها الكلنة معناها الكلنة

ا ، كمضػػادىا  جينا تدريجينا ركيدنا ركيدنا كاضػػحن
ا(  )غامضن

 داست ضغطت

لتقمػػػػؿ ، كمضػػػػادىا  لتخفؼ بميف برفؽ
 )تكثر(

 بسككف بيدكء

لمنػػزكؿ كمضػػادىا  لميبكط
 )الصعكد(

مػػػا يفػػػرش مػػػف متػػػاع  فراشى
 البيت كجمعو )فرش(

 ناـأرل فى الم أحمـ

ما يراه النػائـ فػى المنػاـ  ُحمـ
 كجمعيا )أحلـ(

 سأحكى سأقص غريب عجيب

 جاء حؿ أسرعت كمضادىا )أبطأت( انطمقت  أرجع كمضادىا )أذىب( أعكد
 تفتش تبحث حسف باىر أتكقع أتنبأ

عضػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػى 
 الجمعية العممية

مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركة ؼ 
 الجمعية العممية 

 متباه فخكر أحترميا أقدرىا

 الكلنة ومجعها
 مجعها الكلنة مجعها الكلنة مجعها الكلنة

 األسر األسرة بيكت أك أبيات بيت منازؿ منزؿ
 الجدات الجدة فرش فراش ِصغار صغير
 اآلباء األب أحلـ حمـ عقؿ عقمة

 قراءات قراءة عجائب عجيب األصابع اإلصبع
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 أمثاؿ مثؿ أشياء شئ مركبات مركبة
 الكمبيكترات كمبيكترال المدارس المدرسة األفضية ءالمضا
 عكالـ َعاَلـ طكاؿ طكيؿ الساعات الساعة
 األفضية الفضاء ِرْحَلت ِرحمة سرعات سرعة

 أعضاء عضك األقمار القمر أزرار ِزر
 الجمعيات الجمعية أطعمة طعاـ أصكات صكت
 العمميات العممية َفِرَحات َفرَحة كالدات كالدة
 داترائ رائدة األمسية المساء أميات أـ

 الكلنة ومفردها  
 مفردها الكلنة  مفردها الكلنة  مفردها الكلنة 

 زميميا زملئيا القصة القصص فرد أفراد
 - - معمميا معممييا الكتاب الكتب

 الكلنة ومضادها
 مضادها الكلنة  مضادها الكلنة  مضادها الكلنة 

 الصباح المساء لمصعكد لميبكط اختفى ظير
 كقؼ جمس نامى اسيقظى قريب بعيد

ا كبيرنا صغيرنا  أكرىؾ أحبؾ مساء صباحن
 قميلن  كثيرنا عادل عجيب تبتعد تقترب
ا ا كاضحن  تكرىيف تحبيف بكت ضحكت غامضن

ا جيا  األدبية العممية سكتت قالت غامضن
 الكاقعية الخيالية أذىب أعكد قسكة رفؽ
 ماضٍ  مستقبؿ قصير طكيؿ تحت فكؽ

 سيئ رباى قبيح جميؿ تكثر تخفؼ
 أحتقرىا أقدرىا أبطأت انطمقت بطء سرعة
 حتقر تحتـر حزينة فِرَحة السير التكقؼ
 مخزل فخكر رحؿ حؿ سارت كقفت
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 : أجب عف األسئمة اآلتية : ٔس
 كيؼ ظير منزؿ ىناء ليا مف بعيد ؟ -ٔ

------------------------------------------------------- 
 -اعة ؟ كلماذا ؟متى ضغطت ىناء فكؽ الس -ٕ

------------------------------------------------------- 
 مف التى أيقظت ىناء مننكميا ؟ كلماذا ؟  -ٖ

------------------------------------------------------- 
 ماذا قالت ىناء ألميا بع استيقاظيا مف النكـ ؟ -ٗ

------------------------------------------------------- 
 متى ستقص ىناء عمى أميا حمميا ؟ -٘

------------------------------------------------------- 
 متى قصت ىناء حمميا عمى أفراد أسرتيا ؟ -ٙ

------------------------------------------------------- 
 لماذا تحب الجدة ىناء ؟ -ٚ

------------------------------------------------------- 
 ماذا تحب ىناء ، كعـ تبحث فى اإلنترنت ؟ -ٛ

------------------------------------------------------- 
 ما الجمعية التى تشارؾ فييا ىناء فى المدرسة ؟ -ٜ

------------------------------------------------------- 
 ء ؟لماذا تقدر األـ ىنا -ٓٔ

------------------------------------------------------- 
 : اختر لكؿ كممة فى )أ( معناىا المناسب فى )ب( :ٕس
 لميبكط .  –ىدكء  –لتخفؼ  –برفؽ  –جمينا  -ٔ
ا  –سككف  -ٕ  لتقمؿ . –بميف  –لمنزكؿ  –كاضحن
 
 : اختر لكؿ كممة فى )أ( جمعيا المناسب فى )ب( :ٖس
 حمـ . -صكت –الساعة  –كبة مر  –منزؿ  -ٔ
 أصكات . –مركبات  –أحلـ  –منازؿ  –الساعات  -ٕ
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 : اختر لكؿ كممة فى )أ( مضادىا المناب فى )ب( : ٗس
 فرحة . –التكقؼ  –تقترب  –جمس  –ظير  -ٔ
 كقؼ .  –تبتعد  –حزينة  –اختؼ  –السير  -ٕ
 
 العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:أماـ )×( ( أماـ العبارة الصحيحة كعلمة : ضع علمة )٘س
 ظير منزؿ ىناء مف بعيد صغيرنا ، كأنو عقمو اإلصبع .                   )     ( -ٔ
 )     (           ضغطت ىناء برفؽ فكؽ الساعة لتزيد مف سرعتيا .            -ٕ
ا .                         -ٖ  )     (          األـ تكقظ ىناء الساعة السابعة صباحن
 )     (                                  انطمقت ىناء لممدرسة فرحة.            -ٗ
 فى المساء قصت ىناء ألفراد أسرتيا حمميا العجيب .                     )     ( -٘
 ىناء عضك فى جماعة المكسيقى بالمدرسة .                              )     ( -ٙ
 
 ىات ما يأتى ، ثـ أدخؿ ما تأتى بو فى جممة تامة :: ٙس
 فخكر( –أقدرىا  –حؿ  –أعكد  –معنى : )سأقص  -ٔ

------------------------------------------------------- 
 عضك( –الجدة  –طعاـ  –رحمة  -جمع )شئ -ٕ

------------------------------------------------------- 
 كملىا( –معممييا –القصص  –الكتب  –اد مفرد )أفر  -ٖ

------------------------------------------------------- 
 حؿ(  –طكيؿ  –ضحكت  –استبقظى  –مضاد )رفؽ  -ٗ

------------------------------------------------------- 
 
ذت مركبة الفضػاء تقتػرب ركيػدنا : " ظير منزؿ ىناء مف بعيد صغيرنا ، كأنو عقمة اإلصبع ، ثـ أخٚس

ا جمينا ، فضغطت ىناء برفػؽ فػكؽ السػاعة لتخفػؼ ف سػرعتيا ، ثػـ ضػغطت  ركيدنا ، حتى ظير كاضحن
 عمى زر التكقؼ بيدكء فكقفت مركبة الفضاء( .

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما يأتى : -أ
ا(  –قميلن  –معنى )جمينا(                 )كثيرنا  -ٔ  كاضحن
 مركات(  –مراكب  –جمع )مركبة(               )مركبف  -ٕ
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 أماـ(  –تحت  –مضاد )فكؽ(                     )خمؼ  -ٖ
 كيؼ ظير منزؿ ىناء ،كىى فى مركبة الفضاء ؟ كلماذا ؟ -ب

------------------------------------------------------- 
ا ؟ ماذا فعمت ناء بعد أف ظير -جػ  منزليا كاضحن

------------------------------------------------------- 
 جممة فعمية( .  –فعلن حرفنا  –استخرج مف الفقرة السابقة : اسمنا مفرَدا ، ثـ أذكر جمعو  -د

------------------------------------------------------- 
كبة بسلـ ، سمعت صكت كالدتيا تنادل : ىنػاء ، ىنػاء ، : " كبينما ىناء تستعد لميبكط مف المر ٙس

ا .ىناء : أمى ، أيػف أنػا اآلف ؟ غيػر معقػك ، أنػا فػى  استيقظى يا ىناء ، الساعة تدؽ السادسة صباحن
 بيتى ؟ ! كعمى فراشى ؟ لقد كنت أحمـ يا لو مف حمـ عجيب يا أمى( . 

 ..............  أكمؿ ما يأتى معنى )حمـ( ........ ، كجمع )حمـ( . -أ
ا( .............                   كمضاد )صباحن

 مف أيقظ ىناء ؟ كلماذا ؟  -ب
------------------------------------------------------- 

 ماذا قالت ىناء بعد أف استيقظت مف النكـ ؟ -جػ
------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------قص ىناء حمميا متى ست -د
 جممة اسمية(  –فعلن حرفنا  –، ثـ اذكر جمعو ف العبارة السابقة )اسمنا مفرداستخرج م -ىػ
 : ضع مكاف النقط الكممة المناسبة مما بيف القكسيف :ٚس

 منزؿ( –الخيالية  –العممية  –)المدرسة 
 صغيرنا كأنو عقمة اإلصبع .ظير ........... ىناء مف بعيد  -ٔ
 انطمقت ىناء إلى ..................... فرحة . -ٕ
 ...............ة الكتب العممية كالقصص ...الجدة : أنا أحبؾ كثيرنا يا ىناء ألنؾ تحبيف قراء -ٖ
 األـ : ىناء عضك فى الجمعية .................... فى المدرسة .  -ٗ
 
كجمػػس أفػػراد األسػػرة معنػػا ، الجػػدة فييمػػة ، كاألـ كاألب ، قصػػت ىنػػاء : )كعنػػدما حػػؿ المسػػاء ، ٛس

عمييـ حمميا العجيب . الجدة : أنا أحبػؾ كثػرنا يػا ىنػاء ، ألنػؾ تحبػيف قػراءة الكتػب العمميػة كالقصػص 
 الخيالية مثؿ أمؾ تمامنا ؛ كلذلؾ أتنبأ لؾ بمستقبؿ باىر( . 
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 د )المساء( .ىات : معنى )أتنبأ( ، كجمع )األسرة( ، كمضا -ٔ
------------------------------------------------------- 

 متى جمس أفراد األسرة معنا ؟ كمف ىـ ؟ -ٕ
------------------------------------------------------- 

 ماذا قصت ىناء عمى األسرة؟ -ٖ
------------------------------------------------------- 

 ذا تحب الجدة ىناء ، كبـ تنبأت ليا ؟لما -ٗ
------------------------------------------------------- 

 استخرج مف الفقرة السابقة : -ٗ
 جممة فعمية ، ثـ اذكر ركنييا(  -اسمنا مفردنا ، ثـ اذكر جمعو   –)اسمنا جمعنا ، ثـ اذكر مفره  

------------------------------------------------------- 
 
ا تحب )الكمبيكتر( ، كتبحػث فػى )اإلنترنػت( عػف عػالـ الفضػاء كالطيػراف ، ٜس : )األـ : إف ىناء أيضن

 ٔكىى عضك فى الجمعية العممية فى المدرسة ، كأنا أقدرىا ؛ ألنيا تحتـر معممييا كزملئيا( . 
 ىات : معنى )عضك( ، كجمع )الجمعية( ، كمضاد )تحب( .  -ٔ

------------------------------------------------------- 
 ماذا تحب ىناء ، كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟ -ٕ

------------------------------------------------------- 
 عـ تبحث ىناء  فى اإلنترنت ؟ -ٖ

------------------------------------------------------- 
 التى تشترؾ فييا ىناء فى المدرسة ؟ ما اسـ الجمعية -ٗ

------------------------------------------------------- 
 لماذا قدر األـ ىناء ؟ -٘

------------------------------------------------------- 
 استخرج مف الفقرة السابقة : -ٙ
 جممة اسمية( –مفرده اسمنا جمعنا ، ثـ اذكر  –)اسمنا مفردنا ، ثـ اذكر جمعو  

------------------------------------------------------- 
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 : ضع مكاف النقط ضميرنا الغائب المناسب : ٓٔس
 .............. معمماف ماىراف . -ٕ      ....... صديقة مخمصة لصديقتيا .         ... -ٔ
 ........... العباف يمعباف كرة القدـ .  -ٗ           مثاليات .             ........ أميات -ٖ
 .............. صيادكف ماىركف فى صيد السمؾ .  -٘
 : اكتب بخطى النسخ ، كالرقعة ما يأتى :ٔٔس

 " ىناء عضك فى الجمعية العممية فى المدرسة" 
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ّْشْه ٌب قَـــــــــزْ   ا

 ّيؼُت رحَذ اىشَجزْ 

ــــــــــزْ  أل اىَّْٖ َْ  ٗر

ٍِّٖــَــــخ ْ أ  ّ٘اُرك َاىجَ

ـــخ ْ  َـّ ٍـ اِرَق فِضِّ َٗ  َس

َررْ   رُِضًُء مبىـــــذُّ

 رَؼبََه ٌب قََــَــــــــزْ 

 ًْ ــال َـّ َْٖزة اىظـــ  ىٍَِ

 ٌَْٗظؼذ اىجَشـَـــــــزْ 

 رَؼبََه ٌب قََــَــــــــزْ 

 رَؼبََه ٌب قََــَــــــــزْ 

 
 معاني املفردات : 

 معناها الكلنة معناها كلنةال معناها الكلنة
مضػػادىا  الجميمػػة ك البيية

 )القبيحة(
جمع )الدرة(كىى المؤلػؤة  الدرر

 الكبيرة
جمع)زكرؽ(كىك القارب  زكارؽ

 الصغير
 بمكف الفضة األبيض فضية المراد يرحؿ كيزكؿ ييرب أقبؿ تعاؿ
 الناس البشر تنير كالمضاد )تظمـ( تضئ يفرح كمضادىا )يشفى( يسعد
 ة ومجعهاالكلن

 مجعها الكلنة مجعها الكلنة مجعها الكلنة
 فضيات فضية البييات البيية أقمار قمر

 الكلنة اجلنع ومفردها  
 مفردها الكلنة  مفردها الكلنة  مفردها الكلنة 

 الدُّرة الدُّرر زكرؽ زكارؽ الشجرة الشجر
 الكلنة ومضادها

 مضادها الكلنة  مضادها الكلنة  مضادها الكلنة 
 يحضر ييرب ظممات أنكار أعد أنزؿ
 النكر الظلـ القبيحة البيية نعـ نمعب
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 يشقى يسعد تظمـ تضئ فؽ تحت
 تدريبات 

 : قاؿ الشاعر : ٔس
 انزؿ يا قمر

 نمعب تحت الشجر
 كتمأل النير
 أنكارؾ البيية
 زكارؽ فضية
 تضئ كالدرر

 : ما بيف القكسيف فيما يأتى ةاختر اإلجابة التصحيحي -أ
 الجميمة( –الكبيرة  –معنى )البيية(           )الكاسعة  -ٔ
 الشكجر( –الشجرة  –مفرد )الشجر(           )الشاجر  -ٕ
 أقمار( –قمرات  –جمع )قمر(             )قمكر  -ٖ
 تأخذ(  –تظمـ  –مضاد )تضئ(           )تفتح  -ٗ
 ا ؟ذلماماذا طمب الشاعر مف القمر ؼ األبيات السابقة ؟ ك  -ب

------------------------------------------------------- 
 بـ كصؼ الشاعر أنكار القمر التى ستمأل النير ؟ -جػ

------------------------------------------------------- 
 ما الجماؿ فى قكؿ الشاعر )زكارؽ فضية( ؟ -د

------------------------------------------------------- 
 استخرج مف األبيات السابقة : -ىػ
 جممة فعمية( –فعلن  –اسمنا جمعنا ، كاذكر مفرده  –)اسمنا مفردنا ، ثـ اكر جمعو  

------------------------------------------------------- 
 : ىات المطمكب ، ثـ أدخمو فى جممة مف تعبيرؾ :ٕس
 يسعد( –تعاؿ  – الدرر –زكارؽ  –عنى )البيية م -ٔ

-------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------النير( –جمع )قمر  -ٕ
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 -----------------------------الدرر( –زكارؽ  –أنكار  –مفرد )الشجر  -ٖ
 -------------------------الظلـ(  –البيية  –تمأل  –تحت  –مضاد )انزؿ  -ٗ
 : قاؿ الشاعر :ٖس

 تعاؿ يا قمر
 لييرب الظلـ
 كيسعد البشر
 تعاؿ يا قمر
 تعاؿ يا قمر

 أكمؿ ما يأتى : -أ
 معنى )تعاؿ( ....... ، كجمع )قمر( .... ، كمضاد )الظلـ( .................... -ٔ
 ماذا طمب الشاعر مف القمر فى البيتيف السابقيف ؟ -ب

------------------------------------------------------- 
 ما الجماؿ فى قكؿ الشاعر )لييرب الظلـ( ؟ -جػ

------------------------------------------------------- 
 فعلن( . –استخرج مف البيتيف )اسمنا مفردنا ، ثـ اذكر جمعو  -د

------------------------------------------------------- 
 : ضع مكاف النقط ضمير الغائب المناسب فى كؿ ممة مما يأتى : ٗس
 ........ تمميذتاف نشيطتاف .  -ٕ.......... تلميذ مجتيدكف فى دراستيـ .         -ٔ
 ..... فلحات يساعدف أزكاجيف .  -ٗ    ........ سباح يجيد السباحة .                -ٖ
 .......... العباف ماىراف فى كرة القدـ .  -ٙ.       اة مف تمميذاتي............ معممة محبكب -٘
 : ضع مكاف النقط اسـ اإلشارة المناسب فيما يأتى : ٘س
 ....... بائع أميف . -ٕ............ جنياف شجاعاف .                       -ٔ
 دسكف يعممكف بنشاط . ...... مين -ٗ........ ممرضاف رحيمتاف .                        -ٖ
 ........ محسنات يساعدف الفقراء .  -٘
 : أكمؿ مكاف النقط بالفعؿ المناسب فيما يأتى :ٙس
 ....... التمميذ العمـ فكؽ السارية . -ٕ.... المدرسة بعيد األـ .                    -ٔ
ا .                -ٖ  لبنت أميا فى أعماؿ البيت . ............... ا -ٗ.... األب إلى العمؿ صباحن
 : اكتب ما يأتى بخطى النسخ الرقعة :ٚس
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 " أنزؿ يا قمر               نمعب تحت الشجر "
 

 مراجعة
: مف مكضكع )أمنية ىناء( )أعجبت ىناء بركاد الفضػاء ، كأرادت أف تعػرؼ معمكمػات عػف القمػر ٔس

، قرأت فيو : القمر كككب جميؿ المػع ، ق ذىبت إلى مكتبة المدرسة ،كاختارت متابنا عف عالـ لفضاء 
 نكر ساطع( .

 أكمؿ ما يأتى : معنى )ساطع( ..... ، كجمع )مكتبة( ..........  -أ
 كمفرد )معمكمات( ............ كمضاد )ذىبت( .............                

 ------------------------------------مف الذيف أعجبت بيـ ىناء ؟  -ب
 --------------------------------ماذا ذىبت ىناء لمكتبة المدرسة ؟ل -جػ
 أكمؿ : الكتاب الذل اختارتو ىناء مف المكتبة عف ..................... -د
 ماذا قرأت ىناء فى الكتاب الذل اختارتو مف المكتبة ، كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟  -ىػ

------------------------------------------------------- 
 استخرج مف الفقرة السابقة  : -ك

ا مفردنا ، كاذكر جمعو  –)اسمنا جمعنا ، كاذكر مفرده   جممة فعمية( –اسمن
------------------------------------------------------- 

عد إليػو : مف مكضع )أمنية ىناء( )القمر كككب المع لو نكر ساطع ، تغنى بجمالو لشعراء ، كصٕس
 ركاد الفضاء ، سطح القمر ممئ بالصخكر كالفكىات البركانية كالجاذبية فكقو ضعيفة( .

 ىات : معنى )المع( ، كجمع )نكر( ، كمفرد )الصخكر( ، كمضاد )جميؿ( .  -أ
------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------مف الذيف تغنكا بماؿ القمر ؟ -ب
 ------------------------------مف الذيف صعدكا عمى سطح القمر ؟ -جػ
 -------------------------------------بماذا يمتمئ سطح القمر ؟ -د
 -----------------------------كيؼ تككف الجاذبية فكؽ سطح القمر ؟ -ك
 استخرج مف الفقرة السابقة : -ك
 جممة اسمي ، ثـ اذكر ركنييا( . –جمعنا كاذكر مفرده  –مفردنا ، كاذكر معو )اسمنا  

------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
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 : ميز بيف الحقيقة كالخياؿ فى كؿ جممة ما يأتى : ٖس

 حقيقة                             خياؿ                                                     
 )            ( (                             )            الشارع يتألـ مف الضكضاء .              -ٔ
 (       )    (                         تقع األىرامات فى محافظة الجيزة .                  )       -ٕ
 (      (                     )           القمر كككب مضئ.                                  )     -ٖ
 )           (                    )            (                      الشمس تضحؾ فكؽ البيكت . -ٗ
 ناسب مكاف النقط فيما يأتى :: أكمؿ كؿ جممة فعمية مما يأتى بكضع الفاعؿ المٗس
 ينفؽ .......... عمى أكالده . -ٕ        .............. شاء .         ينزؿ ... -ٔ
 ساعد ............ أميا فى تنظؼ المنزؿ .  -ٗ           ......... أكالدىا .     ترعى .... -ٖ
 
أنيا ترتػدل ملبػس ركاد الفضػاء : مف مكضكع )ىناء عمى سطح القمر( : )رأت ىناء فى مناميا ٘س

 ، كتنطمؽ بمركبة الفضاء بسرعة رىيبة متجية إل سطح القمر( .
 اختر اإلجاابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما يأتى : -أ
 سريعة( –ذاىبة  –)راجعة    معنى )متجية(         -ٔ
 مركبات( –مراكب  –)مركبكف        جمع )مركبة(       -ٕ
 ممبسات( –ممبكس  –ممبس  )(             مفرد )ملبس -ٖ
 بطء( –صعكد  –)نزكؿ         مضاد )سرعة(        -ٗ
 -----------------------------------ماذا رأت ىناء فى مناميا ؟ -ب
 كمؿ : الملبس التى رأت ىناء فى مناميا أنيا ترتدييا .................... -جػ
 : استخرج مف الفقرة السابقة  -د

ا مفردنا ،كاذكر جمعو  –)اسمنا جمعنا ، كاذكر مفرده   حرفنا( . –فعلن  –اسمن
------------------------------------------------------- 

 : أكمؿ مكاف النقط بكضع فعؿ مناسب فى كؿ جممة مما يأتى : ٙس
 ...... الطفؿ المبف ........... -ٕ          لحرارة فى الصيؼ .           .......... ا -ٔ
 ................. األـ الطعاـ عمى المائدة .  -ٗ             لح الخضركات .        ........... الف -ٖ
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: مػػف مكضػػكع )ىنػػاء عمػػى سػػطح القمػػر( )أحسػػت ىنػػاء بالكحػػدة ، فمػػيس معيػػا أنػػيس أك جمػػيس ٚس
الشػػراب أك األكسػػجيف الػػذل فػػى  عمػػى سػػطح القمػػر ، كشػػعرت ىنػػاء بػػالخطر ، مػػف أف ينقػػذ الطعػػاـ أك

 مركبة الفضاء( . 
 ما معنى )أحست( ؟ كما جمع )جمس( ؟ كما مضاد )الخطر( ؟  -أ

------------------------------------------------------- 
 ---------------------------لماذا أحست ىناء بالكحدة عمى سطح القمر ؟ -ب
 ...................أكمؿ : شعرت ىناء بالخطر . -جػ
 جممة فعمية(  –حرفنا  –فعلن  –استخرج  مف الفقرة السابقة )اسمنا  -د

------------------------------------------------------- 
: مف مكضكع )اآللة العجيبة( )تػذكرت ىنػاء كػلـ جػدتيا )فييمػة( حػيف كانػت  ذات مسػاء تحكػى ٛس

كليمػة( فقػد قالػت ليػا كقتيػا : إذا كنػت يػا )ىنػاء( تريػديف أف تكػكنى  ليا حكاية مف حكايات )ألؼ ليمة
 ناجحة / فعميؾ أف تكاجيى مشكلتؾ بشاعة كأف تتعممى منيا( . 

 ىات مفر )حكايات( ، كجمع )ليمة( ، كمضاد )مساء( .  ٔ
------------------------------------------------------- 

 ت لػ)ىناء( ؟ كما اسـ ىذه الحكايات ؟مف التى كانت تحكى الحكايا -ٕ
------------------------------------------------------- 

 ماذا يجب عمى )ىناء( لتككف ناجحة ؟  -ٖ
------------------------------------------------------- 

 استخرج مف الفقرة السابقة  -ٗ
 حرفنا(  –فعلن  –اسمنا جمعنا ، ثـ ىات مفرده  – اسمنا مفردنا ، ثـ اذكر جمعو –)جممة فعمية 

------------------------------------------------------- 
: مف مكضكع )اآللة العجيبة( )ىنػا شػعرت ىنػاء بالثقػة فػى نفسػيا ، كأخػذت تنظػر فػى كػؿ مكػاف ٜس

يبة ، كأنػو مركبػة فضػاء ، يميننا كيسارنا ، كأنيا تبحث عف شئ ما ، فكقع نظرىا عمى مقعد بو آلة عج
 فأسرعت ىناء نحكىا( 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما يأتى :  -أ
 أحست(  –أعطت  –معنى )شعرت(              )أخذت  -ٔ
 مقعدكف(  –مقاعد  –جمع )مقعد(                )مقعتكف  -ٕ
 أبطأت(  –رجعت  –مضاد )أسرعت(            )اتجيت  -ٖ
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 ما الذل كقع عميو نظر ىناء ؟ كماذا فعمت نحكه ؟ -ب
------------------------------------------------------- 

 
 النمكذج األكؿ

 أكالن : التعبير: 
لمرياضة البدنية أثرىا الكبير فى سلمة الجسـ ، كصحة العقؿ ، كتيذيب الخمؽ . تحػدث فػى ذلػؾ  -ٔ

   ، مع ذكر رياضة تحبيا كتمارسيا .
 ثانينا : القراءة : 

مػػف مكضػػكع )أمنيػػة ىنػػاء( : )ىنػػاء تمميػػذة نشػػيطة لػػدييا أحػػلـ كأمنيػػات كثيػػرة ، تتمنػػى أف تحققيػػا . 
ىنػػاء تحػػب القػػراءة كالجمػػكس أمػػاـ الكمبيػػكتر ، كمتابعػػة اإلنترنػػت ، كتيػػكل أخبػػار الفضػػاء ، كاألقمػػار 

 الصناعية( . 
 اختر اإلجابة الصحيحة  فيما يأتى :  -أ
 تجيؿ(  –تحب  –معنى )تيكل(                 )تعرؼ  -ٔ
 أمنية( –أمكف  –مفرد )أمنيات(                )أمنة  -ٕ
 كسكلة( –قميمة  –مضاد )نشيطة(              )بطيئة  -ٖ
 صؼ ىناء .  -ب
ا ؟  -جػ  ماذا تحب ىناء ، كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟ كما الذل تيكاه أيضن
)اآللة العجيبة(  " عمت الفرحة كجػو ىنػاء ، كلمعػت عيناىػا ، كأسػرعت تجمػس فػكؽ  ( مف مكضكعٕ)

المقعد كقالت فى نفسيا : يا ليت ىذه اآللة تعمؿ ، ضغطت ىناء فكؽ الساعة ، كلكف لػـ يحػدث شػئ 
فأحست بالقمؽ ، ثـ ضغطت مرة ثانية ثـ ثالثة ، كىنا رأت ىناء ضػكءنا أحمػر متقطعنػا يصػر عػف اآللػة 

 ة فكجيتيا بالبكصمة صكب الكرة األرضية( . العجيب
أكمػػؿ مػػا يػػأتى : معنػػى )ضػػغطت( ................ ، كجمػػع )اآللػػة( ..................... كمضػػاد  -أ

 )متقطعنا( ................
 لماذا عمت الفرحة كجو ىناء كلمعت عيناىا ؟  -ب
 ........أكمؿ : قالت ىناء فى نفسيا ....................... -جػ
 لماذا أحست ىناء  بمقمؽ ؟ -د
 متى كجيت ىناء اآللة العجيبة صكب الكرة األرضية ؟  -ىػ

 ثالثنا : المحفكظات : 
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 قاؿ الشاعر : 
 انزؿ يا قمر

 نمعب تحت الشجر
 كتمأل النير
 أنكارؾ البيية
 زكارؽ فضية
 تضئ كالدرر

 :   اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما يأتى -أ
 الجميمة( –الكبيرة  –معنى )البيية(         )الكاسعة  -ٔ
 زكرؽ( –زركؽ  –مفرد )زكارؽ(          )زرؽ  -ٕ
 أقمار( –قمرات  –جمع )قمر(          )قمكر  -ٖ
 القبيحة( –الضعيفة  –مضاد )البيية(        )القكية  -ٗ
 ا ؟ماذا طمب الشاعر مف اقمر فى األبيات السابقة ؟ كلماذا -ب
 بـ كصؼ الشاعر أنكار القمر التى ستمأل النير ؟ -جػ
 بـ شبو الشاعر لكف الزكارؽ ؟ -د
 ( )أ( أكمؿ مكاف النقط فى اآلية الكريمة ، مستعيننا بالكممات التى بيف القكسيف : ٕ)

 ماء( –يمشى  –شئ  –يشاء  –)بطنو 
شػػى عمػػى ........ ، كمػػنيـ مػػف قػػاؿ تعػػالى )كاهلل خمػػؽ كػػؿ دابػػة مػػف ............... فمػػنيـ مػػف يم

............ عمػػػى رجمػػػيف ، كمػػػنيـ مػػػف يمشػػػى عمػػػى أربػػػع يخمػػػؽ اهلل مػػػا ........ إف اهلل عمػػػى كػػػؿ 
 ............ قدير( . 

 ما معنى )دابة( ؟ كما جمع )شئ( ؟ كما مضاد )يمشى( ؟  -ب
 اذكر مثاالن لما يمشى عمى بطنو ، كمثاالن آخر لما يمشى عمى أربع . -جػ
 ما الصفة الكريمة التى كردت فى اآلية الكريمة هلل تعالى ؟  -د

 رابعنا : القكاعد النحكية : 
ككثيػرة ،كألكانيػا مختمفػة ، كىػى أنػكاع متعػددة ، منيػا : الػكرد ، كالفػؿ ، كالياسػميف   متنكعػة)األزىار 

راب ، كنسػػتخدـ عطػػرة .كمػػف األزىػػار نصػػنع العطػػكر كالشػػ رائحػػة،كغيرىػػا ، كىػػذه األزىػػار تفػػكح منيػػا 
ا كيدايا ، كنجمؿ بيا المنازؿ كالحفلت كغيرىا(   الزىكر أيضن

 أعرب ما تحتو خط فى العبارة السابقة .  -أ
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جممػة اسػمية  –اسمنا جمعنا ، كاذكػر مفػرده  –استخرج مف العبارة السابقة )اسمنا ، كفعلن ، كحرفنا  -ب
 جممة فعمية(  –
 )أكمؿ بفاعؿ مكر(                              يسمع ........ نصيحة كالده .   -جػ
 ضع ضمير الغائب بدالن مف ضمير المخاطب فى كؿ جممة مما يأتى :  -د
أنتف فلحات ماىرات فػى صػنع الػبف  -ٕأنت ميندس ماىر .                                     -ٔ

 كالزبد .
 أنتما عاممتاف تجيداف التفصيؿ .              -ٗ         أنتما فلحاف متعاكناف .                       -ٖ
 أنت أـ مثالية .  -٘
 )ىذا ىك رجؿ الشرطة المخمص( حكؿ الجممة السابقة لممثنى المذكر ، كجمعو ، كغير ما يمـز .  -ىػ
 

 النمكذج الثانى 
 أكالن : التعبير : 

ا مػا يقػكـ بػو  " يقدـ العماؿ خػدمات كثيػرة لمػكطف كاألفػراد المتمػع " تحػدث فػى ىػذا المكضػكع ، مكضػحن
 العماؿ مف خدمات ، ككاجبنا نحكىـ . 

 ثانينا : القراءة : 
مف مكضكع )ىناء عمى سطح القمر( : )ثـ كجدت نفسيا تتحرؾ بسيكلة ، تقفػز كتطيػر عالينػا . قالػت 

، كمعػدات ىناء ، كىى مسػركرة : إننػى أطيػر كأىػبط مثػؿ الفراشػة ، عمػى الػرغـ ممػا أحممػو مػف آالت 
 ثقيمة فكؽ ظيرل( .

أكمؿ ما يػأتى : معنػى )تقفػز( ........ ، كجمع)الفراشػة( ............. كمفػرد )آالت( ............  -أ
 ، كمضاد )فكؽ( ......

 كيؼ كجدت ىناء نفسيا عمى سطح القمر ؟  -ب
 فيـ تشبو ىناء الفراشة ؟ -جػ
 قة ؟ماذا قالت ىناء ، كما تفيـ مف العبارة الساب -د
( مف مكضكع )ىناء رائدة الفضاء( : )كعندما حؿ المساء ، كجمس أفراد األسرة معنا ، الجدة فييمػة ٕ)

، كاألـ كاألب ، قصػػت ىنػػاء عمػػييـ حمميػػا العجيػػب . الجػػدة : أنػػا أحبػػؾ كثيػػرنا يػػا ىنػػاء ؛ ألنػػؾ تحبػػيف 
 بمستقبؿ باىر( . قراءة الكتب العممية كالقصص الخيالية مثؿ أمؾ تمامنا ؛ كلذلؾ أتنبأ لؾ 

 ىات : معنى )حؿ( ،كجمع )حمـ( ، كمضاد )كثيرنا( .  -أ
 مى جمس أفراد األسرة  معنا ؟ كمف ىـ ؟  -ب
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 ماذا قصت ىناء عمى األسرة ؟   -جػ
 بـ تنبأت الجدة لػ )ىناء( ؟  -د

 ثالثنا : المحفكظات : 
 قاؿ الشاعر : 

 تعاؿ يا قمر
 لييرب الظلـ
 كيسعد البشر

 قمر تعاؿ يا
 تعاؿ يا قمر

 أكمؿ ما يأتى : معنى )يسعد( .......... ، كجمع )قمر( ..... ، كمضاد )يسعد( ........... -أ
 ماذا طمب الشاعر مف القمر فى البيتيف السابقيف ؟  -ب
 ما الجماؿ فى قكؿ الشاعر )لييرب الظلـ( ؟  -جػ
كا مػف  أقطػار السػمكات كاألرض فنفػذكا  ( قاؿ تعػالى )يػا معشػر الجػف كاإلنػس إف اسػتطعتـ أف تنفػذٕ)

 مف أقطار السمكات كاألرض فانفكا ال تنفذكف إال بسمطاف( . 
 إال بسمطاف(  –ما عنى )إف استطعتـ  -أ
 ما مفرد )السمكات( ؟  -ب
 أكمؿ : يكجو اهلل تعالى كله إلى ................... ، ك ......................... -جػ
 درة كالسمطاف عمى الجف كاإلنس ؟ مف الذل لو الق -د

 رابعنا : القكاعد النحكية :
الشػػرطة يقػػدـ خػػدمات كثيػػرة لمػػكطف كالمػػكاطنيف ، كيحػػرس رجػػؿ الشػػرطة البيػػكت كالمحػػلت ،   رجػػؿ) 

 باألمف كاألماف( .  المكاطنكفكيطارد المجرميف كالمصكص ، حتى ينعـ 
 أعرب ما تحتو خط فى العبارة السابقة .  -أ
اسػػمنا  –اسػما جمعنػا ، كاذكػػر مفػرده  –جممػة فعميػػة  –ر مػف العبػػارة السػابقة )جممػة اسػػمية اسػتخ -ب

 فعلن(  –مفردنا ، كاذكر جمعو 
 تجيد ....... أعماؿ البت .                                  )أكمؿ بفاعؿ مؤنث( -جػ
نػػكع ىػػذه الجممػػة ، ثػػـ اذكػػر )الشػػمس مشػػرقة فػػى الصػػباح(                                 )بػػيف  -د

 ركنييا( 
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)ىػذا الجنػدل يحػافظ عمػى األمػف( اجعػؿ اسػـ اإلشػارة فػى العبػارة السػابقة لجمػع المػذكر ، كاكتػب  -ىػػ
 الجممة صحيحة . 

 
 النمكذج  الثالث 
 أكالن : التعبير : 

 اكتب فى المكضكع  اآلتى :  
 ؾ عميؾ ، ككاجبؾ نحكىا . ممدرسة فضؿ كبير عمى التلميذ .  تحدث عف فضؿ مدرستل -ٔ

 ثانينا : القراءة :
مف مكضكع )اآللة العجيبة( )فتحرؾ المقعد الذل تجمس عميو ىناء ببطء شديد ، ثـ أخذت سػرعة  -ٔ

المركبػػة تػػزداد ريػػدنا ركيػػدنا ، كفجػػأة انطمقػػت مثػػؿ السػػيـ ، كدخمػػت مجػػاؿ الجاذبيػػة األرضػػية ، كأحسػػت 
 ىناء بيزة عنيفة( .

 جأة( ، كجمع )المركبة( ، كمضاد )ببطء( . ىات : معنى )ف -أ
 ماذا حدث بعد تحرؾ  المقعد الذل تجمس عميو ىناء ؟ -ب
 أكمؿ : أحست ىناء بعد دخكؿ المركبة مجاؿ الجاذبية األرضية .................. -جػ
مف مكضكع )أمنية ىناء( : )قػرأت ىنػاء بنعجػاب مػا قالػو أحػد ركاد الفضػاء ، حػيف كطئػت قدمػو  -ٖ
ـ : لقد كاف القمػر ذلػؾ الكككػب اللمػع تحػت قػدمى ، لكننػى لػـ أعػر ٜٜٙٔطح القمر فى يميك عاـ س

 بأنى عملؽ ، بؿ شعرت بأنى ضئيؿ جدنا أماـ عظمة الخالؽ( .
أكمػؿ مػػا يػػأتى : معنػػى )كطئػت( ........... ، كجمػػع )عمػػلؽ( ........ ، كفػػرد )راد( .......... ،  -أ

 .......كمضاد )أماـ( ..........
 ماذا قرأت ىناء بنعجاب ؟  -ب
 أكمؿ : قاؿ رائد الفضاء الذل كطئت قدماه سطح القمر .................. -جػ

 ثالثنا : المحفكظات : 
 قاؿ الشاعر 
 تعاؿ يا قمر

 لييرب الظلـ
 كيسعد البشر
 تعاؿ يا قمر
 تعاؿ يا قمر
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 ـ( ؟ ىات : معنى  )يسعد( ، كجمع )قمر( ، كمضاد )الظل -أ
 كيؼ عبر الشاعر عف الكراىية ؟ -ب
 ما قيمة الحب لإلنساف ؟ -جػ
 ما الجماؿ فى قكؿ الشاعر )لييرب الظلـ( ؟ -د

 رابعنا : النحك : 
" تتميز مصر بشػكاطئ متػدة عمػى البحػر المتكسػط كالبحػر األحمػر ، كىػذه الشػكاطئ تمتػاز بجماليػا ، 

إلييػا صػيفنا ، ككثيػر مػف السػائحيف ؛ لمتمتػع  مصػطافكفالكنعكمة رماىا ، كزرقة مياىيا ؛لذلؾ يػذىب 
 بالسباحة كصيد السمؾ ، كممارسة الغكص ، كمشاىدة الشعب المرجانية( . 

اسػػمنا جمعنػػا كاذكػػر  –جممػػة فعميػػة ،ثػػـ بػػيف ركنييػػا–حرفنػػا –فعػػلن –اسػتخرج مػػف العبػػارة السابقة)اسػػمنا -أ
 اسمنا مفردنا ،كاذكر جمعو(  –مفرده

 و خط فى العبارة السابقة .أعرب ما تحت -ب
 حكؿ كؿ جممة اسمية مما يأتى إلى جممة فعمية ، كبيف الفعؿ كالفاعؿ فى كؿ منيا  :  -جػ
 الفلح يحصد القمح صيفنا .  -ٕالطيكر تحمؽ فى الفضاء .                                     -ٔ
 العصفكر يغنى فكؽ الغصف .  -ٖ
 فى علج المرضى( .        )أكمؿ بضمير الغائب المناسب( . ) ....... طبيبات ماىرات  -د

 النمكذج الرابع 
 أكالن : التعبير : 

لمكالديف فضؿ كبير عمى األبناء . اكتب مكضكعنا يكضح ذلؾ ، مبيننا ما يجب عمى األبناء نحك آبػائيـ 
  . 

 ثانينا : القراءة : 
ػا تحػب )الكمبيػكتر( ، كتبحػث فػى )اإلنترنػت( مف مكضكع )ىناء رائدة الفضاء( : )األـ : إف ىنػاء أي ضن

عف عالـ الفضاء كالطيراف ، كىى عضك فى الجمعيػة العمميػة فػى المدرسػة ، كأنػا أقػدرىا ؛ نيػا تحتػـر 
 معمييا كزملئيا( . 

 ىات : معنى )تبحث( ، كجمع )عضك( ، كمضاد )تحب( .  -أ
 ماذا تحب ىناء ، كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟ -ب
 عـ تبحث ىناء فى )اإلنترنت( ؟ -جػ
أكمػػػػػػػػػػػػػؿ : اسػػػػػػػػػػػػػـ الجمعيػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػى تشػػػػػػػػػػػػػترؾ فييػػػػػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػػى المدرسػػػػػػػػػػػػػة :  -د

........................................ 
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 لماذا تقدر األـ ىناء .  -ىػ
مف مكضكع )أمنية ىناء( : )كفى المساء ، جمست ىناء أماـ الكمبيكتر لمدة سػاعة كاحػدة ، بعػد  -ٖ

يا المدرسية ، تابعت عمى اإلنترنت ما قرأتو فػى مكتبػة المدرسػة ، كمػع دقػات السػاعة أف أنيت كاجبات
 العاشرة أغمقت ىناء الكمبيكتر( . 

 ىات : معنى )أنيت( ، كجمع )مكتبة( ، كمفرد )دقات( ، كمضاد )أغمقت( .  -أ
 ل جمست ىناء أماـ الكمبيكتر ؟ كما المدة التى قضتيا أمامو ؟  -ب
 ىناء جياز الكمبيكتر ؟ متى أغمقت  -جػ
 أكمؿ : تمنت ىناء أف تصبح : ..................................... -د

 ثالثنا : المحفكظات : 
 قاؿ الشاعر : 

 تعاؿ يا .................................

 لييرب ..................................
 ك ....... البشر

 .................تعاؿ يا ...................
 ...................... يا قمر

 أكمؿ مكاف النقط فى البيتيف .  -أ
أكمػػػػؿ : معنػػػػى )ييػػػػرب( : ............. ، كجمػػػػع )قمػػػػر( ................ ، كمضػػػػاد )الظػػػػلـ(  -ب

............................. 
 ماذا طمب الشاعر مف القمر فى البيتيف السابقيف ؟  -جػ
 مف األبيات السابقة كممة تدؿ عمى الحركة .  ىات -د
 أكمؿ مكاف النقط  فى اآلية الكريمة ، مستعيننا بالكممات التى بيف القكسيف :  -٘

 يخمؽ(  –قدير  –يمشى  –)رجميف 
قػػاؿ تعػػالى )كاهلل خمػػؽ كػػؿ دابػػة مػػف مػػاء فمػػنيـ مػػف ........ عمػػى بطنػػو ، كمػػنيـ مػػف يمشػػى عػػى 

يمشػػى عمػػى أربػػع ....................... اهلل مػػا يشػػاء إف اهلل عمػػى كػػؿ  ............. ، كمػػنيـ مػػف
 شئ ................. (  .

 يشاء( ؟ –ما معنى )دابة  -ب
 ـ خمؽ الو تعالى كؿ دابة ؟  -جػ
 اذكر مثاالن لما يمشى عمى بطنو ، كمثاالن آخر لمف يمشى عمى رجميف .  -د

http://www.modrsbook.com/


 www.modrsbook.com  95ٍِ اىَذمزاد سر صفحزْب ػيً اىفٍض ) اىَذرص ث٘ك(        أٗ ٍ٘قؼْب االىنززًّٗ  ىَشٌذ 

 اآلية الكريمة ، ىى ......................... أكمؿ : اسـ السكرة التى منيا ىذه  -ىػ
 رابعنا : القكاعد النحكية 

)الجنػدل المصػرل شػجاع ، يػؤدل كاجبػو عمػى أكمػؿ كجػو ، فػالكطف عنػدما يتعػرض للعتػداء يضػحى 
 بنفسو ، كيصد األعداء بكؿ شجاعة كقكة (

 (  جممة اسمية –حرفنا  –فعلن  –استخرج مف العبارة السابقة ))اسمنا  -أ
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف لما تحتو خط فيما يأتى :  -ب
 خير(  –فاعؿ  –بثكاب اهلل(                            )مبتدأ  المؤمف)يسعد  -ٔ
 فاعؿ( –خبر  –الطفؿ المبف(                                 )فعؿ  يشرب) -ٕ
 مبتدأ(  -فاعؿ  –)خبر                 (                       ساطع)القمر  -ٖ
 يزرع ............... األرض.         )ضع فاعلن مناسبا مكاف النقط ، كبيف نكعو(  -جػ
)ىػػذا العامػػؿ نشػػيط فػػى عممػػو( حػػكؿ الجممػػة السػػابقة إلػػى المثنػػى المػػذكر ، ثػػـ لجمػػع المػػذكر مػػرة  -د

 أخرل ، كغير ما يمـز فى الحالتيف . 
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 النمكذج الخامس 
 أكالن : التعبير : 

فػػى يػػكـ شػػـ النسػػيـ ، يخػػرج النػػاس إلػػى الحػػدائؽ كالمتنزىػػات ، للسػػتمتاع بالخضػػرة كالزىػػكر كاليػػكاء 
 العميؿ( بيف مظاىر فرح الناس بيكـ شـ النسيـ ، كما يعكد عمى الناس مف النزىة فيو( . 

 ثانينا : القراءة 
( : " كصػػمت مركبػػة الفضػػاء إلػػى القمػػر، كخرجػػت ىنػػاء كمشػػت مػػف مكضػػكع )ىنػػاء عمػػى سػػطح القمػػر

خطكات قميمة ، ثـ كقفت فػى مانيػا برىػة دكف حركػة ، كسػألت نفسػيا : أيػف أنػا ؟ أيػف أىمػى ، كبيتػى 
 كجيرانى ؟ أيف مدرستى كأصحابى ؟ أيف المنازؿ كالشكارع كالناس ؟ أيف ذىبكا جميعنا " . 

 ارع( ، كمع )مكاف( ، كمضاد )قميمة( . ىات : معنى )برىة( ، كمفرد )الشك  -أ
 إلى أيف كصمت المعركة بيناء ؟ -ب
 أذكر تساؤليف مف التساؤالت التى ذكرتيا ىناء لنفسيا .  -د
مف مكضع )اآللة العجيبة( " تذكرت ىناء كلـ جػدتيا )فييمػة( حػيف كانػت ذات مسػاء تحكػى ليػا  -ٖ

كقتيا : إذا كنت يػا )ىنػاء( ريػديف أنتكػكنى ناجحػة ، حكاية مف حكايات )ألؼ ليمة كليمة( فقد قات ليا 
 فعميؾ أف تكاىى مشكلتؾ بشجاعة ، كأف تتعممى منيا( .

 ىات : جمع )جدة( ، كمفرد )حكايات( ، كمضاد )شجاعة( . -أ
 ما الذل تذكرتو ىناء ، كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟ -ب
 ما اسـ جدة ىناء ؟ -جػ
 نت تحكييا الجدة لػ )ىناء( ؟ ما اسـ الحكايات التى كا -د

 ثالثنا : المحفكظات : 
 قاؿ الشاعر : 

 انزؿ  يا ......................
 نمعب تحت .........................

 ك ......... النير
 ..................... البيية 

 أكمؿ مكاف النقط فى البيتيف . -أ
 كمضاد )تحت( .ىات : معنى )البيية( ، كجمع )النير( ،  -ب
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أكمػػػػػػػػػػػػػػؿ : طمػػػػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػػػػاعر مػػػػػػػػػػػػػػف القمػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػى البيتػػػػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػػػػابقيف :  -جػػػػػػػػػػػػػػػ
......................................................................... 

 ىات مف األبيات كممة تدؿ عمى الحركة ، ككممة تدؿ عمى المكف .  -د
كا مػف أقطػار السػمكات كاألرض فانفػذكا ال قاؿ عالى ) : )يا معشر الجػف كاإلنػس إف اسػتطعتـ أف تنفػذ

 تنفذكف إال بسمطاف( . 
 السمكات( ؟  –ما معنى )بسمطاف( ؟ كما مفرد )أقطار  -أ
 إالـ دعا اهلل تعالى اإلنس كالجف ، كما تفيـ مف اآلية الكريمة ؟ -ب
 ..........أكمؿ : اسـ السكرة التى منيا ىذه الكريمة ، ىى .............................. -جػ

 رابعنا : القكاعد النحكية : 
عمى شاطئ البحر المتكسط  كلذلؾ تمتػاز بشػكاطئيا الجميمػة ، كىائيػا العميػؿ  ةاإلسكندري مدينة" تقع 

مدينة جميمة ، بيػا كثيػر مػف الحػدائؽ كالمتػاحؼ ، كقمعػة قايتبػال ، ككثيػر مػف المعػالـ  كاإلسكندرية. 
 زائركف كالسياح المتعة ، كنسمات اليكاء العميؿ( .األخرل السياحية ، مما يجد فييا ال

جممػػة  –اسػػمنا مفػػردنا ، كاذكػػر جمعػػو  –اسػػتخر مػػف العبػػارة السػػابقة )اسػػمنا جمعنػػا ، كاذكػػر مفػػرده  -أ
 جممة فعمية(  –اسمية 

 أعرب ما تحتو خط فى القطعة السابقة .  -ب
 نييا .)تطير الطائرة فى الجك( بيف نكع ىذه الجممة ؛ ثـ أذكر رك -ػ
 ............ الفراشة عمى األزىار .                     )أكمؿ بفعؿ مناسب(  -د
 ضع خطنا تحت الفاعؿ المذكر ، كخطيف تحت الفاعؿ المؤنث فيما يأتى :  -ىػ
 يصنع النجار المقاعد .  -ٔ
 سمع البنت نصيحة أميا . -ٕ
 تمتص النحمة رحيؽ األزىار .  -ٖ
 سفر . يستعد المسافر  لم -ٗ
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 الوحدة الثالثة         
 تلنيذ  يوميات        

 
 
 
 
 
 

 معاني املفردات : 

 معناها الكلنة معناها الكلنة
 نتكمـ معنا نتحادث تعكدنا جعمناه مف عادتنا اعتدنا

كممػػػػػػػة تكجػػػػػػػع أك تحػػػػػػػزف أك  آه أحكاؿ كأشياء كمفردىا )أمر( أمكر
 شكاية

 قاربت ككادت شكتأك  تركت كمضادىا )تذكرت( نسيت
 أحب كأرغب أكد صكرة ذىنية ألمر ما، كجمعيا )فكر( فكرة

 عندؾ لديؾ أطمب رأيؾ أستشيرؾ
 تعنى تقصد ما يجرل ما يحدث
أكراؽ تسػجؿ فييػا األحػػداث اليكميػة لمػف يكتبيػػا  يكميات

 كمفردىا )يكمية(
 تكب كتدكف تسجؿ

السيد المعتمد عميو فى األمكر  العمد العمر السف
 معيا العمداءكج

يػػػػػتكمـ كمضػػػػػاىا )يصػػػػػمت أك  يتحدث الجميؿ مف النظـ كالنثر كجمعيا )اآلداب( األدب
 يسكت(

كىػػػك الجػػػزء األكؿ كيتكػػػكف كتػػػاب )األيػػػاـ( مػػػف  جزء منيا
 ثلثة أجزاء

 يحب أك يشاء يريد

 أتعرض لياأمػػػػػػػػػػػػر  األمكر التى تقع ، كمفردىا )الحدث( األحداث
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 بيا
قربت عنقى مف عنقػو كضػمتو  عانقت بيحة)جميمة كمضادىا )ق رائعة

 إلى صدرل
 تثير اىتمامى تيمنى سررت بيا أعجبتؾ
 تسر بيا  تعجبؾ أحب أتمنى

 الكلنة ومجعها
 مجعها الكلنة مجعها الكلنة مجعها الكلنة

 الدارسيات الدراسية حيكات حياة أسر أسرة
نفػػػػػػػػػػػػػػػػػكس أك  نفس آباء أب

 أنفس
 أياـ يكـ

 ِفَكر فكرة يذتلم تمميذ أميات أـ
 أصحاب صاحب الصفكؼ الصؼ أخكات أخت
 -السػػػػػػػػػػػػػنكات  السنة أمسية مساء

 السنكف
 جملت جميمة

 األسناف السف األعمار العمر أخمسة خميس
 الصغيرات الصغيرة األسابيع األسبكع  أجزاء جزأ

 عمداء عميد قائمكف قائؿ طفكالت طفكلة
 اآلداب األدب سعداء سعيد كتب كتاب
 - - - - رائعات ةرائع

 الكلنة اجلنع ومفردها  
الكلنة 
 اجلنع

 مفردها الكلنة اجلنع مفردها الكلنة اجلنع مفردها

 اليكـ األياـ يكـ أاـ أمر أمكر
 الحدث األحداث يكمية يكميات ِفْكر أفكار

 الكلنة ومضادها
 مضادها الكلنة  مضادها الكلنة  مضادها الكلنة 

 الكبيرة لصغيرةا سكت قمت األغر األكبر
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 شيخكختو طفكلتو أكره أكد صباح مساء
 يكره يريد عبس أيتسـ نصمت نتحادث

 أتجنبيا أمر بيا سكت قاؿ مكت حياة
 قبيحة رائعة منقطعنا دائمنا تذكرت نسيت
 الماضى القادـ قبيحة جميمة أجيؿ أعرؼ 
 حزيف سعيد أرخص أغى بعدت أكشكت
 أحزنتؾ جبتؾأع عبست ضحكت االبتداء االنتياء
 أكره أتمنى سكتت قالت القادـ الماضى
 تدريبات 

 : أجب عف األسئمة اآلتية :ٔس
 ماذا اعتادت أسرة مركاف ؟ كلماذا ؟ -ٔ
 فى أل صؼ مركاف ؟ -ٕ
 ماذا قاؿ مركاف  ألبيو؟ كمتى كاف ذلؾ ؟ -ٖ
 ماذا قالت األـ لمركاف ؟ -ٗ
 ماذا قرأت أخت مركاف ؟ -٘
 فى كتاب األياـ ، كما فيمت مف الدرس ؟ عـ تحدث )طو حسيف( -ٙ
 ما األحداث التى سيكتبيا مركاف ؟ -ٚ
 : صؿ كؿ عبارة فى )أ( بمعناىا المناسب فى )ب( :ٕس
 )ب( )أ(

 أحكاؿ ، كأشياء اعتدنا
 سررت بيا أمكر

 تعكدنا أكشكت
 قاربت أستشيرؾ
 أطمب رأيؾ أعجبتؾ

 )ب( :  : اختر لكؿ كممة فى )أ( جمعيا المناسب فىٖس
 رائعة .  –صاحب  –السنة  –الصؼ  –أسرة  -ٔ
 أصحاب .  –الصفكؼ  –أسر  –أجزاء  –السنكات  -ٕ
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 : اختر لكؿ كممة فى )أ( مضادىا المناسب فى )ب( : ٗس
 رائعة . –ابتسـ  –نسيت  –مساء  –األكبر  -ٔ
 صباح .  –األصغر  –قبيحة  –تذكرت  –عيس  -ٕ
 أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:)×( ارة الصحيحة كعلمة ( أماـ العب: : ضع علمة )٘س
 اعتادت أسرة مركاف الجمكس معنا يكـ الجمعة .                               )     ( -ٔ
 مركاف تمميذ فى الصؼ الرابع االبتدائى .              )     ( -ٕ
 )     ( فكر مركاف أف يكتب ما يحدث لو كؿ يكـ .           -ٖ
 كتاب األياـ ألفة تكفيؽ الحكيـ .                       )     (  -ٗ
يريػػػد مػػػركاف أف يكتػػػب األحػػػداث التػػػى مػػػر بيػػػا ، ثػػػـ يطبعيػػػا فػػػى كتػػػاب فػػػى يػػػكـ مػػػف األيػػػاـ .                 -٘

)     ( 
 : ىات ما يأتى ، ثـ أدخؿ ما تأتى بو فى جممة مف عندؾ :ٙس
 أتمنى(  –األمكر  –يتحدث  –ؿ نسج –معنى )ما يحدث  -ٔ
 األدب( –عميد  –العمر  –فكرة  –جمع )يكـ  -ٕ
 األحداث( –يكميات  –أفكار  –مفرد )أمكر  -ٖ
 سعيد(  –جميمة  –الصغيرة  –أغمى  –مضاد )الماضى  -ٗ
: " اعتػػدنا ، أنػػا كأسػػرتى ؛ أبػػى كأمػػى كأختػػى األكبػػر منػػى ،  مسػػاء كػػؿ خمػػيس ، أف نجمػػس معنػػا ٚس

 فى أمكر حياتنا " . نتحادث 
 أختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما يأتى :  -أ
 كلـ( –أحكاؿ  –معنى )أمكر(                          )أفكار  -ٔ
 أسكر(  –أسر  –جمع )أسرة(                          )أسرتكف  -ٕ
 ر(أم –أمرف  –مفرد )أمكر(                          )أمركف  -ٖ
 األرخص(  –األصغر  –مضاد )األكبر(                        )الضعيفة  -ٗ
 ممف تتككف أسرة مركاف ؟  -ب
 فى أل صؼ مف صفكؼ االبتدائية مركاف ؟ -جػ
ظػرؼ  –اسمنا جمعنػا ، ثػـ اذكػر مفػرده  –استخرج مف الفقرة السابقة )اسمنا مفردنا ، ثـ اذكر جمعو  -د

 حرفنا( . –فعلن  –زماف 
 : ضع الفعؿ المناسب لمفاعؿ مكاف النقط :ٛس
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.......... األكالد أمػػػػػاـ  -ٕ........ الجػػػػػدة حكايػػػػػة ألحفادىػػػػػا .                                 -ٔ
 التميفزيكف . 

................ التلميػػػػذ  -ٗ.................. المسػػػػافركف القطػػػػار .                          -ٖ
 .   الدر مف المعمـ

: " ضػػحكت أمػػى ، كقالػػت : تقصػػد يكميػػات ؛ أتريػػد أف تسػػجؿ يكمياتػػؾ ، كأنػػت فػػى ىػػذه السػػف ٜس
الصغيرة ؟ ! بينما قالت أختى : لقد قرأت )األياـ( لعميد األدب العربى )طو حسيف( التػى كػاف يتحػدث ، 

 فى جزء منيا ، عف طفكلتو ، كما يريد مركاف أف يفعؿ " . 
 أكمؿ ما يأتى :  -أ
 كمفرد )األياـ( ............................ –ى )تسجؿ( ................. معن -
 كمضاد )الصغيرة( ............................ -كجمع )عميد( ............... -
: " قاؿ األب : إنيا فكرة رائعة ، ىؿ يمكنؾ أف تكتػب يكمياتػؾ طػكاؿ األسػبكع القػادـ ، ثػـ نقرأىػا ٓٔس

بى قائلن : أنا سعيد أف الفكرة أعجبتؾ ، كسػكؼ أكتػب األحػداث التػى تيمنػى .. كأتمنػى معنا ؟ عانقت أ
 أف تعجبؾ " . 

 ىات : معنى )رائعة( ، كجمع )األسبكع( ، كمفرد )األحداث( ، كمضاد )سعيد( .  -أ
 ماذا قاؿ األب عف فكرة مركاف ؟ -ب
 الذل اقترحو األب عمى مركاف ؟ حما االقترا -جػ
 داث التى سيكتبيا مركاف ؟ما األح -د
جممػة فعميػة كبػيف ركنييػا  اسػمنا مفػردنا ،  –استخرج مف الفقرة السابقة : )اسمنا ، كفعػلن ، كحرفنػا  -ىػ

 ثـ اذكر جمعو( 
 : أكتب ما يأتى بخطى النسخ كالرقعة : ٔٔس

 " أنا مركاف  تمميذ فى الصؼ الرابع االبتدائى "
 

 تدريبات 
 االستفياـ( فى ؿ مما يأتى : : ضع خطنا تحت )أدكات ٔس
 ماذا تصنع عمى كتبؾ ؟ -ٕما شكؿ األرض ؟                                                  -ٔ
مػػػف سػػػافر معػػػؾ إلػػػى  -ٗىػػػؿ تػػػدكر األرض حػػػكؿ الشػػػمس ؟                                   -ٖ

 القصر ؟ 
 ماذا ترل فى السماء ليلن ؟  -٘
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 )أداة استفياـ( مناسبة تختارىا مما بيف القكسيف :  : ضع مكاف النقطٕس
 ىؿ( –ماذا  –............ كضعت كتبؾ فى الحقيبة .                                  )مف  -ٔ
 ماذا( –مف  –........... اشترؾ معؾ فى الرحمة ؟                                     )ما  -ٕ
 ماذا( –ىؿ  –خرج مف المدرسة ؟      )مف .......... تفعؿ بعد أف ت -ٖ
 ىؿ(  –مف  –....... يبتعاقب الميؿ كالنيار ؟                                            )ماذا  -ٗ
 ىؿ(  –ماذا  –: )مف ٖس

 ضع أداة مف )أدكات االستفياـ( السابقة مكاف النقط فيما يأتى :
 ......... ذىبت إلى أكربا ؟  -ٔ
 رأيت فى المعرض الدكلى ؟ ..... -ٕ
 ......... ذىبت معو إلى المعرض ؟ -ٖ
 ............. سمعت مف األخبار اليكـ ؟ -ٗ
 :  ة: ضع مكاف النقط )أداة االستفياـ( المناسبٗس
 ..... استذكرت معو اليكـ ؟  -ٔ
 ...... عرفت مف أنكاع الطيكر ؟ -ٕ
 ........ عممت خيرنا اليكـ ؟ -ٖ
 فى حديقة الحيكاف ؟.... شاىدت  -ٗ
 : اختر لكؿ استفياـ فى )أ( الجكاب المناسب فى )ب( :٘س

 )ب( )أ(
 قرأت اليكـ كتاب األياـ . ما لكف التفاحة ؟ -ٔ
 أبى أعطانى مصركفى . ماذا قرأ اليكـ ؟ -ٕ
 نعـ .. تسممت الجائزة . ىؿ اشتركت فى الرحمة ؟ -ٖ
 لرحمة .نعـ ... اشتركت فى ا مف أعطاؾ مصركفؾ ؟ -ٗ
 لكف التفاحة أحمر .  ىؿ تسممت الجائزة ؟ -٘
 : ضع خطنا تحت كؿ )أداة استفياـ( فيما يأتى ، ثـ اكتبيا مكاف النقط :ٙس
 كـ محافظة فى مصر ؟                                )                              ( -ٔ
 )                               (    كيؼ استقبمت خبر نجاحؾ .                        -ٕ
 متى يشتد الحر فى مصر ؟                          )                               (  -ٖ
 أيف تقضى عطمة الصيؼ ىذا العاـ ؟                  )                               ( -ٗ
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 فيما يأتى : ة: اختر )أداة االستفياـ( المناسبٚس
 ..... صديقنا لؾ ؟ -ٕ... تستقبؿ ضيفؾ ؟              -ٔ
 ..... يضع التمميذ كتبو ؟ -ٗ................... يشتد البرد ؟         ٖ
 ...... شباكنا فى حجرة نكمؾ ؟ -٘
 : اختر لكؿ سؤاؿ فى )أ( الجكاب الصحيح مف )ب( :ٛس

 )ب( )أ(
 .يقؼ الشرطى فى الميداف  مف )أبك البشر( ؟ -ٔ
 تغرب الشمس فى الغرب . أيف يقؼ الشرطى ؟ -ٕ
 أسافر إلى أسكاف بالطائرة . أيف تغرب الشمس ؟ -ٖ
 أقكـ بالرحمة يكـ الجمعة . كيؼ تسافر إلى أسكاف ؟ -ٗ
 )أبك البشر( آدـ عميو السلـ . متى تقكـ بالرحمة ؟ -٘
 : ضع سؤاالن مناسبنا لكؿ جكاب مما يأتى :ٜس
 عبة كسط المسجد الحراـ . يقع بناء الك -ٔ
 تجدد كسكة الكعبة كؿ عاـ . -ٕ
ا لمصلة طكاؿ اليكـ كال تغمؽ أبكابو أبدنا .  -ٖ  المسجد الحراـ ىك المسجد الذل يظؿ مفتكحن
 : ضع مكاف النقط )أداة االستفياـ( المناسبة ، كبيف معناىا : ٓٔس
 . تكلى الخلفة بعد كفاة النبى )ص( ؟ -ٔ
 .. تحب مف ألكاف الرياضة البدنية ؟........... -ٕ
 ...... اسـ الصؼ الذل تتعمـ فيو اآلف ؟ -ٖ
 ... يقع برج القاىرة ؟ -ٗ
 ..... يككف  القمر بدرنا ؟ -٘
 ..... تغسؿ يديؾ قبؿ األكؿ كبعده ؟ -ٙ
 ....... تستخدـ السكاؾ قبؿ كؿ صلة ؟  -ٚ
 تارىا مما بيف القكسيف :: ضع مكاف النقط أداة االستفياـ المناسبة التى تخٔٔس
 أيف( –متى  –استفيـ عف الزماف بأداة استفياـ :                        )مف  -ٔ
 أيف( –متى  –استفيـ عف المكاف بأداة االستفياـ :       )ما  -ٕ
 كيؼ( –مف  –استفيـ عف الحاؿ بأداة االستفياـ :       )كـ  -ٖ
 كيؼ( –متى  –)كـ     استفيـ عف العدد بأداة االستفياـ   -ٗ
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 معانى المفردات :
 معناها الكلنة معناها الكلنة
عطمػػػػػػػػػػػػػة كجمعيػػػػػػػػػػػػػا  إجازة

 )إجازات(
 نقاء كصفاء أخلص

العػػػػػػػػػػزؼ عمػػػػػػػػػػى  السعادة كالسركر البيجة
 البيانك

 األداء عمى البيانك

متقػػػػػػػػػػػػاربيف كمضػػػػػػػػػػػػادىا  متجاكريف آلة مكسيقية البيانك
 )متباعديف(

أل أدخمػػت بعضػػيا فػػى  تشابكت أيدينا
 بعض

 بيضاء كمضادىا )سكداء( شقراء

 تجمعت كانسجمت تآلفت تجمعت تكحدت
 حمك كمضادىا )ممح( عذب يتقف يجيد
جميمػػػػػػػػػػة كمضػػػػػػػػػػادىا  رائعة

 )قبيحة(
 أحب كثيرنا أعشؽ

اإلظيػػػار فػػػى الصػػػحؼ  اإلعلف
 كنحكىا

 تقسيـ تكزيع

 استعممت استخدمت أحسف كالمضاد )أقبح( أجمؿ
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 مفضلن  مميزنا شد كتقربت جذابة
األحسػػػػػػػػف كمضػػػػػػػػادىا  األفضؿ

 )األسكأ(
 تقديرنا احترامنا

 تتصكركا تتخيمكا متعمقكف مشتاقكف
 شعرت أحسست مقدار مدل

قمبى يكػاد يقفػز مػف بػيف 
 ضمكعى

 - - تعبير عف شدة الفرحة

 الكلنة ومجعها
 مجعها الكلنة مجعها الكلنة مجعها الكلنة

 أقصركف أقصر األكؿ األكلى أياـ يكـ
 -السػػػػػػػػػػػػػػبكت  السب

 األسبت
ُيْسػػػػػػػػػػػػػػر أك  يسار ىؤالء ىذا

 ُيُسر
 األسابيع األسبكع أطكلكف أطكؿ مكسيقات مكسيقى
 النسبات النسبة صفكؼ صؼ األساتذة األستاذ
 إجازات إجازة زميلت زميمة مدرسكف مدرس

 الُجمع  الجمعة شقر شقراء أجكاء جك
 الحصص ةالحص جكانب جانب البيجات البيجة
 ِعذاب عذب ُسْمر سمراء أْيُمف أك أيماف يميف

 رائعات رائعة فرحات فرحة صاحبات صاحبة
 لرسكـ الرسـ قمكب قمب جذابات جذابة

 اإلعلنات اإلعلف أسباب سبب مكضكعات مكضكع
 جكائز جائزة حقكقنا حقنا الفصكؿ الفصؿ
 لكحات لكحة النجاحات النجاح المعممكف المعمـ
 -شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكر  شير حامميف حاملن 

 أشير
 فرحات فرحة

 الكلنة اجلنع ومفردها  
 مفردها الكلنة اجلنع مفردها الكلنة اجلنع مفردهاالكلنة 
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 اجلنع
 المكف األلكاف كممة كممات يكـ أياـ

 التمميذ التلميذ صكت أصكات صديؽ أصدقاء
 مشتاؽ مشتاقكف شعكر مشاعر متجاكر متجاكريف

 ِضْمع ضمكع المكحة المكحات يدل أيدينا
 الكلنة ومضادها

 مضادها الكلنة  مضادها الكلنة  مضادها الكلنة 
 أقصر أطكؿ ينتيى يبدأ أقبح أجمؿ
 خمفى أمامى نجمس نقؼ عمؿ إجازة
 سمراء شقراء متباعديف متاكريف األخيرة األكلى
 شقراء سمراء تفرقت تشابكت نكره نحب
 نتيىن نبدأ يسارل يمينى يجيمنا يعممنا
 تفرقت تكحدت يجمس يقؼ كره حب

 تنافرت تآلفت أطكؿ أقصر رياء إخلص
 يسئ يجيد يمينى يسارل الحزف البيجة
 حزنى فرحتى الميمؿ الميـ قبيح جميؿ
 يثبت يقفز األسكأ األفضؿ ممح عذب
 اتفاؽ اختلؼ خرج دخؿ قبيحة رائعة

 اليزيمة الفكز احتقارنا احترامنا أكره أعشؽ
 تفرقنا تعاكننا كقفنا جمسنا كتتس قالت
 باطلن  حقنا سكت قاؿ منفرة جذابة
 التفرؽ التعاكف أجيؿ أعرؼ عادينا مميزنا

الفشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أك  النجاح كارىكف مشتاقكف عابسنا مبتسمنا
 الرسكب

 تدريبات 
 أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:)×( ( أماـ العبارة الصحيحة كعلمة : ضع علمة )ٔس
 يـك األربعاء أجمؿ أياـ األسبكع لمركاف .                              )     ( -ٔ
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 الحصة األكلى يكـ السبت ىى حصة المكسيقى .           )     ( -ٕ
 مدرس المكسيقى ىك األستاذ )جماؿ( .                           )     ( -ٖ
 )     (                   يبدأ األستاذ )جماؿ( العزؼ عمى العكد .       -ٗ
 الحصة الثالثة يكـ السبت ىى حصة الرسـ .              )     ( -٘
 فاز )مركاف كماجد( بجائزة أجمؿ لكحة فى شير إبريؿ .               )    ( -ٙ
 : اختر لكؿ كممة فى )أ( معناىا المناسب فى )ب( : ٕس
 ؽ . أعش –عذب  –مشاعرنا  –متجاكريف  –البيجة  -ٔ
 حمك . –متقاربيف  –أحب كثيرنا  –السركر  –أحاسيسنا  -ٕ
 : اختر لكؿ كممة فى )أ( جمعيا المناسب فى )ب( : ٖس
 جائزة . –جانب  –مدرس  –األسبكع  –يـك  -ٔ
 جكانب . –األسابيع  –أياـ  –جكائز  –مدرسكف  -ٕ
 : اختر لكؿ كممة فى )أ( مفردىا المناسب فى )ب( : ٗس
 ضمكع .  –األلكاف  –كممات  –دقاء أص –أياـ  -ٔ
 صديؽ .  –المكف  –يكـ  –ضمع  –كممة  -ٕ
 : اختر لكؿ كممة فى )أ( مضادىا المناسب فى )ب( : ٘س
 أعرؼ . –مبتسمنا  –أقصر  –األكلى  –أجمؿ  -ٔ
 عابسنا .  –األخيرة  –أجيؿ  –أقبح  –أطكؿ  -ٕ
 أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يأتي: )×(( أماـ العبارة الصحيحة كعلمة : ضع علمة )ٙس
 يـك السبت أجمؿ أياـ األسبكع .            )     ( -ٔ
 يبدأ األستاذ )جماؿ( العزؼ عمى البيانك .        )     ( -ٕ
 الحصة الثالثة حصة النشاط .                )    ( -ٖ
 )     (          دخؿ المعمـ حاملن معو لكحات التلميذ .                 -ٗ
 : أجب عف األسئمة اآلتية :ٚس
 ما أجمؿ األياـ بالنسبة لػ )مركاف( ؟ كلماذا ؟  -ٔ
 ما الحصة التى يتدرب فييا التلميذ عمى المكسيقى ؟  -ٕ
 لماذا يحب التلميذ األستاذ )جماالن( ؟  -ٖ
 ماذا يحدث فى حصة المكسيقى ؟ -ٗ
 متى تككف حصة الرسـ ؟  -٘
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 اف ، فازا بجائزة أجمؿ لكحة فى شير إبريؿ ؟ كالذا ؟ مف المذ -ٙ
: " يكـ السبت ، أجمؿ أياـ األسبكع بالنسبة لى ؛ ألننى أرل فيو أصدقانى بعد إجػازة يػكـ الجمعػة ٛس

، كما أف الحصة األكلى فى ىذا اليكـ حصة مكسيقى ككمنا نحب األسػتاذ )جمػاالن( مػدرس المكسػيقى " 
  . 
( ............... ، كجمػػػػع )األسػػػػبكع( ............... كمفػػػػرد )أصػػػػدقاء( أكمػػػػؿ : معنػػػػى )إجػػػػازة -أ

 .............. ،كمضاد )نحب( .......
 ما أجمؿ األياـ عف مركاف ؟ كلماذا ؟ -ب
 متى تككف حصة المكسيقى ؟  -جػ
 لماذا يحب التلميذ األستاذ )جماالن( ؟  -د
 جممة اسمية( .  –، كحرفنا  استخرج مف الفقرة السابقة: )اسمنا ، كفعلن  -ىػ
 : ضع مكاف النقط التكممة المناسبة مما بيف القكسيف : ٜس

 المكسيقى( –الرسـ  –السبت  –)البيانك 
 يـك ...... أجمؿ أياـ األسبكع بالنسبة لى .  -ٔ
 الحصة األكلى فى ىذا اليكـ حصة ........ -ٕ
 يبدأ األستاذ )جماؿ( العزؼ عمى ......... -ٖ
 ة الرابعة فى ؾ يكـ سبت ، حصة .........الحص -ٗ
: " يبدأ  األستاذ )جماؿ( العزؼ عمى البيانك ، كنقؼ متجاكريف ، كقد تشابكت أيدينا ، ثػـ عمػى ٓٔس

يمينى يقؼ )حسف( أقصر منى ، عمى يسارل )أمير( أطكؿ منى ، كأمامى صؼ فيو زميمو شػقراء إلػى 
 جانب زميمو سمراء ، ثـ بدأنا الغناء " . 

 ىات : معنى )العزؼ عمى البيانك( ، كمفرد )أيد( ، كجمع )صؼ( ، كمضاد )أطكؿ(  -أ
 ما اآللة التى يعزؼ عمييا األستاذ )جماؿ( ؟ -ب
 مف يقؼ عمى يميف )مركاف( ؟ كمف يقؼ عمى يساره ؟ -جػ
 ماذا يفعؿ التلميذ بعد عزؼ األستاذ )جماؿ( عمى البيانك ؟  -د
 حرفنا(  –فعلن  –جممة فعمية  –بقة : )اسمنا مفردنا ، ثـ اذكر جمعو استخرج مف العبارة السا -ىػ
 : ضع الحرؼ المناسب فى كؿ جممة مما يأتى :ٔٔس
 نستخرج البتركؿ ............. باطف  األرض .  -ٔ
 نتعمـ العمـ ................... المدارس . -ٕ
 نصفح ................. أخطاء اآلخريف . -ٖ
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 ................ المدرسة كؿ صباح . نذىب .... -ٗ
 : ضع مكاف النقط أداة االستفياـ المناسبة :ٕٔس
 -ٕ........................ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلد أخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ؟                              -ٔ

ا لؾ ؟  .................... أخن
............ تػػذىب  -ٗ   ............... تحػػب مػػف الفاكيػػة ؟                                  -ٖ

 إلى المدرسة ؟
..................  -ٙ................... لػػػكف مػػػاء البحػػػػر ؟                                   -٘

 تضع ملبسؾ ؟ 
 : ضع أداة االستفياـ المناسبة مكاف النقط مما يأتى : ٖٔس
 ........أستفيـ عف العاقؿ بأداة االستفياـ ................... -ٔ
 أستفيـ عف غير العاقؿ بأداة االستفياـ ......................... -ٕ
 أستفيـ عف مضمكف الجممة بأداة االستفياـ .................... -ٖ
 أستفيـ عف المكاف بأداة االستفياـ ........................... -ٗ
يا حصة الرسـ ، كأنا أعشؽ المكحػات : " إف الحصة الرابعة فى كؿ يكـ سبت حصة رائعة ... إنٗٔس

 كاأللكاف كالفرشاة ، كاليكـ سيتـ اإلعلف عف تكزيع جائزة أجمؿ لكحة فى شير إبريؿ " . 
أكمػػػػػػػؿ : معنػػػػػػػى )أعشػػػػػػػؽ( ............، كجمػػػػػػػع )لكحػػػػػػػة( ............. ، كمفػػػػػػػرد )األلػػػػػػػكاف(  -أ

 .............. ، كمضاد )أجمؿ( .........
 فى كؿ يكـ سبت ؟ما الحصة الرابعة  -ب
 ما اسـ الجائزة التى سيتـ اإلعلف عف تكزيعيا ؟ -جػ
جممػة  –اسػمنا جمعنػا ، ثػـ اذكػر مفػرده  –استخر مف الفقرة السابقة )اسمنا مفردنا ، ثػـ اذكػر جمعػو  -د

 حرفنا(  –فعلن  –اسمية 
ػػا لممعمػػ٘ٔس ـ ، ثػػـ جمسػػنا ، قػػاؿ : " دخػػؿ المعمػػـ حػػامل معػػو لكحػػات التلميػػذ ... قمنػػا جميعنػػا احترامن

 المعمـ مبتسمنا : أعرؼ أنكـ مشتاقكف لمعرفة أجمؿ لكحة " . 
 ىات : معنى )احترامنا( ، كمفرد )لكحات( ، كجمع )المعمـ( ، كمضاد )مبتسمنا( .  -أ
 ماذا كاف يحمؿ المعمـ ، عندما دخؿ ؟ -ب
 ماذا فعؿ التلميذ ، عندما دخؿ المعمـ ؟ -جػ
 ئزة أجمؿ لكحة ؟ كلماذا ؟مف المذاف فازا بجا -د
 جممة فعمية ، ثـ أذكر ركنييا(  –فعلن  –استخرج مف الفقرة السابقة )اسمنا  -ىػ
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: قػػاؿ اهلل تعػػالى )يأييػػا النػػاس إنػػا لقنػػاكـ ف ذكػػر كأنثػػى كجعمنػػاكـ شػػعكبنا كقبائػػؿ لتعػػارفكا إف ٙٔس
 أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ إف اهلل عميـ خبير ( .

 عميـ(  –شعكبنا كقبائؿ  –ثى ما معنى )ذكر كأن -ٔ
 إلى مف يكجو اهلل تعالى كلمو ؟ -ٕ
 ممف خمؽ الو تعالى الناس ؟  -ٖ
 مف أكـر الناس عند اهلل تعالى ؟ -ٗ
 أكمؿ : اسـ ىذه السكرة التى منيا اآلية الكريمة : ....................... -٘
 : اكتب بخطى النسخ ، كالرقعة ما يأتى :ٚٔس

 حقؽ النجاح " " إف التعاكف ي
 

 
 
 

 معانى المفردات : 
 معناها الكلنة معناها الكلنة
 حضكرل كضادىا )ذىابى( قدكمى ال أعمـ ال أدرل
 تحكلت انتقمت أحس أشعر
مفردىػػػػا)زميمى( كىػػػػك الرفيػػػػؽ فػػػػى  زملئى أحب كأريد كأرغب أتمنى

 الدراسة أك العمؿ 
الماؿ المػدفكف تحػت األرض كالمػراد شػئ  كنز

 سثميف نفي
 ينتيى يفنى

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء  فى كؿ كقت دائمنا
 كالضراء

 الرخاء كالشدة

 التميفكنات كمفردىا )الياتؼ( اليكاتؼ أعطى كؿ منا صاحبو كأخذ منو تبادلنا
 أحببت أردت السركر كمضادىا )الحزف( السعادة
علقػػػػػػة المػػػػػػكدة بػػػػػػيف األصػػػػػػدقاء  صداقة تغطينى تغمرنى

 كمضادىا )العداكة( 
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 كىت الدعكة دعكت احبة رفقة كمص زمالة
 يتكمـ بعضنا مع بعض نتحاكر سعادة فرحة

 أخبرؾ بالصدؽ صدقؾ الجمؿ العبارات
 ما يرل الناظر فييا نفسو مرآة كافقؾ صدقؾ
أىػػػػػدل إلػػػػػى  أفضمكـ كأحسنكـ خيركـ

 عيكنى
حػػيف ينبينػػى إلػػى عيػػكنى ، فكأنػػو 

 أىداىا إلى ؛ ألننى سأتجنبيا
 الحقيقى الحؽ (الضيؽ كمضادىا )الفرج الشدة
 - - كممة لمترحيب أىلن 

 الكلنة ومجعها
 مجعها الكلنة مجعها الكلنة مجعها الكلنة
 ُجُدد جديد أخريات -ُأَخر  أخرل األياـ اليكـ
 -األكلػػػػػػػػػػػػػػكف  األكؿ

 األكائؿ
 مدارس مدرسة مدف مدينة

 أكقات كقت الصدقات الصداقة كالدكف كالد
 -يػػػػػػػػػػػػػػدات الجد الجديدة كنكز كنز أعماؿ عمؿ

 الجدد
 -الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  الشدة فرحات فرحة

 الشدات
 اآلخركف اآلخر

 أىميف -أىالى  أىلن  أصدقاء صديؽ السعادات السعادة
 - - أخياركـ خيركـ أبيات  –بيكت  بيت

 الكلنة اجلنع ومفردها  
الكلنة 
 اجلنع

 مفردها الكلنة اجلنع مفردها الكلنة اجلنع مفردها

 العبارة العبارات ؽمتفك متفكقكف صديؽ أصدقاء
 الصديؽ األصدقاء رقـ أرقاـ زميؿ زملء
 عيب عيكب الياتؼ اليكاتؼ كثير كثيريف
 الجديد الجدد األخ اإلخكة القديـ القدامى
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 - - - - نفس أنفس
 الكلنة ومضادها

 مضادها الكلنة  مضادها الكلنة  مضادها الكلنة 
 أقلء كثيريف أفقد أجد أجو أدرل

 الجدد القدامى العداكة الصداقة تنسي تذكرت
 القدامى الجدد يبقى يفنى األخير األكؿ
 يكرىكف يحبكف  أكرىيـ أحبيـ انصرافى قدكمى
 متأخركف متفكقكف مؤقتنا دائمنا أعداء أصدقاء
 الحزف السعادة الضراء السراء ثبت انتقمت
 كرىت أردت السراء الضراء قديـ جديد
 أضعؼ أقكل مةالقدي الجديدة أكره أتمنى
 شركـ خيركـ األعداء األصدقاء حزف فرحة
 مزايا عيكب سكت قاؿ يجيؿ يتعرؼ
 الرخاء الشدة كذبؾ صدقؾ نبكى نضحؾ
 المزيؼ الحؽ خالفؾ صدقؾ أقبح أجمؿ
 تدريبات 

 : أجب عف كؿ سؤاؿ مما يأتى :ٔس
 لماذا انتقؿ مركا إلى مدرسة جديدة ؟ -ٔ
 فى مدرستو الجديدة ؟ مف الذيف تعرؼ عمييـ مركاف -ٕ
 ما أىـ صفات أصدقاء مركاف الجدد ؟ -ٖ
 ماذا فعؿ مركاف ليقكل الصداقة بينو كبيف أصدقائو القدامى ، كأصدقائو الجدد ؟  -ٗ
 ماذا قاؿ حاـز عف الصديؽ ؟ -٘
ا ؟  -ٙ  كماذا قالت أميرة عف الصديؽ ؟ كماذا قاؿ رامز عف الصديؽ أيضن
 عناىا المناسب فى )ب( :: اختر لكؿ كممة فى )أ( مٕس
 السعادة . –يفنى  –أتمنى  –قدكمى  –أدرل  -ٔ
 حضكرل .  –أعمـ  –السركر  –ينتيى  –أرغب  -ٕ
 : اختر لكؿ كممة فى )أ( جمعيا المناسب فى )ب( :ٖس
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 صداقة . –كنز  –مدينة  –كقت  –مدرسة  -ٔ
 مدف . –أكقات  –صداقات  –مدارس  –كنكز  -ٕ
 ى )أ( مفردىا المناسب فى )ب( : : اختر لكؿ كممة فٗس
 اإلخكة . –اليكاتؼ  –أرقاـ  –زملء  –أصدقاء  -ٔ
 رقـ . –صديؽ  –األخ  –الياتؼ  –زميؿ  -ٕ
 : اختر لكؿ كممة فى )أ( مضادىا المناسب فى )ب( : ٘س
 خيركـ .  –الجدد  –جديد  –أصدقاء  –تذكرت  -ٔ
 أعداء . –نسيت  –شركـ  –القدامى  –قديـ  -ٕ
 أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:)×( ( أماـ العبارة الصحيحة كعلمة ضع علمة ) :ٙس
انتقؿ مركاف إلى مدرسة أخرل ؛ ألف كالده انتقؿ إلى عمؿ جيد فى مدينة أخػرل .               )      -ٔ
) 
 تعرؼ مركاف إلى صديؽ كاحد فى مدرستو الجديدة فقط .             )     ( -ٕ
 تصؿ أصدقاء مركاف القدامى بمركاف فقط .          )     (ا -ٖ
 دعا مركاف أصدقاءه القدامى كالجدد إلى بيتو الجديد .                )     ( -ٗ
 قاؿ رامز : صديقؾ مف صدقؾ ، ال مف صدقؾ .        )     ( -٘
 : ىات ما يأتى ، ثـ أدخؿ ما تأتى بو فى جمؿ مف عندؾ :ٚس
 الحؽ(  –الشدة  –صدقؾ  –اليكاتؼ  –شعر عنى    )أ -ٔ
 الشدة( –مرآة  –صديؽ  –بيت  –جمع   )عمؿ  -ٕ
 الجدد(  –المتفكقكف  –األصدقاء  –العبارات  –كفرد   )القدامى  -ٖ
 الشدة(  –أجمؿ  –نضحؾ  –الجديدة  –مضاد )الصداقة  -ٗ
تى ، كنػت كقتيػا أشػعر أننػى بػل : " ال أدرل لماذا تذكرت اآلف اليـك األكؿ عند قػدكمى إلػى مدرسػٛس

 أصدقاء ، فقد انتقمت مف مرسة أخرل ألف كالدل انتقؿ إلى عمؿ جديد فى مدينة أخرل " . 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما يأتى :  -أ
 مدف( –أحس  –معنى )أشعر(                               )أعرؼ  -ٔ
 صديؽ( –مدينتكف  –)مدائنات                 جمع )مدينة(                -ٕ
 صديؽ( –صدكؽ  –مفرد )أصدقاء(                            )صادؽ  -ٖ
 قديـ(  –معركؼ  –مضاد )جديد(                              )سعيد  -ٗ
 ماذا تذكر مركاف ، كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟  -ب

http://www.modrsbook.com/


 www.modrsbook.com  115ٍِ اىَذمزاد سر صفحزْب ػيً اىفٍض ) اىَذرص ث٘ك(        أٗ ٍ٘قؼْب االىنززًّٗ  ىَشٌذ 

 سة جيدة ؟لماذا انتقؿ مركاف إلى مدر  -جػ
 ماذا تمنى مركاف ؟ كلماذا ؟ -د
اسػػمنا جمعنػػا ، ـ اذكػػر  –أداة اسػػتفياـ  –حرفنػػا  –فعػػلن  –اسػػتخرج مػػف العبػػارة السػػابقة : )اسػػمنا  -ىػػػ

 جممة ايمية( .  –مفرده 
 ( أماـ العبارة التى لـ ترد فى الدرس :: ضع علمة )ٜس
 )     (      الصداقة كنز ال يفنى .                        -ٔ
 سمـ المعمـ عمى مركاف .                             )     ( -ٕ
 صديقؾ مف صدقؾ ، ال مف صدقؾ .                     )     ( -ٖ
 الصديؽ كقت الشدة ، ىك الصديؽ الحؽ .               )     ( -ٗ
كنت أتػذكر أصػدقائى القػدامى . : " فى مدرستى الجديدة تعرفت إلى أصدقاء كثيريف ، كمع ذلؾ ٓٔس

 كؿ أصدقائى الجدد يحبكف المدرسة ، ككميـ متفكقكف كقد تبادلنا أرقاـ اليكاتؼ " . 
 ىات : معنى )تبادلنا( ، كمفرد )أصدقاء( ، كجمع )المدرسة( ، كممضاد )كثريف( .  -أ
 عمى مف تعرؼ )مركاف( فى مدرستو الجدية ؟ -ب
 دد فى مدرستو الجيدة ؟)مركاف( الج ءبـ يتصؼ أصدقا -جػ
 ماذا تبادؿ األصدقاء فى مدرسة مركاف الجديدة ؟  -د
اسػمنا مفػردنا ، ثػـ  –حرفنػا  –فعػل  –استخرج مف العبػارة السػابقة : )اسػمنا جمعنػا ، ثػـ اذكػر مفػرده -ىػ

 اذكر جمعو( 
 : ضع خطنا تحت الفاعؿ المذكر ، كخطيف تحت الفاعؿ المؤنث فيما يأتى : ٔٔس
أىدل األب ابنػو قصػة  -ٕختى أكؿ المكز .                                               تحب أ -ٔ
. 
تسػػمع البنػػت نصػػيحة  -ٗاىػػتـ األب برعايػػة أكالده .                                             -ٖ

 أميا . 
تغمرنػى ، كقػد أردت : " اتصؿ بى أصدقائى القدامى ، ككذلؾ أصدقائى الجدد .. أشعر بالسعادة ٕٔس

 أف أقكل ما بيننا مف صداقة كزمالة ، فدعكت الجميع إلى بيتنا الجديد ؛ لنقضى معنا بعض يكـ " . 
أكمؿ : معنى )تغمرنى( ...... ، كمفػرد )أصػدقائى( ............ ، كجمػع )بيػت( ....... ، كمضػاد  -أ

 )الجدد( ........
 مف الذيف اتصمكا بػ)مركاف( ؟ -ب
 ا شعر )مركاف( بالسعادة ؟ لماذ -جػ
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 ماذا فعؿ مركاف ؛ ليقكل الصداقة بينو ، كبيف أصداقائو القدامى ، كأصدقائو الجدد ؟ -د
 حرفنا( . –فعلن  –اسمنا جمعنا ، ثـ اذكر مفرده  –استخرج مف الفقرة السابقة : )جممة فعمية  -ىػ
 : : ضع مكاف النقط )أداة استفياـ( المناسبة ، كبيف معناىأٖس
..............  -ٖ......... شػػػػيرنا فػػػػى السػػػػنة ؟         -ٕ..... يعػػػػيش الفيػػػػؿ ؟              -ٔ

 الرياضة التى تحب أف تمارسيا ؟ 
......... تعػػػػػكد مػػػػػف  -٘............... تسػػػػػتعمؿ الفرشػػػػػاة كالمعجػػػػػكف ؟                      -ٗ

 مدرستؾ ؟
كػذلؾ فرحػة األصػدقاء القػدامى ، ككػاف كػؿ مػنيـ يتعػرؼ : " كـ كانت فرحة األصدقاء الجػدد ، ك ٗٔس

إلى اخر ، ككجنا أنفسنا مثؿ األخػكة نمعػب معنػا ، كنضػحؾ معنػا ، كأخػذنا نتحػاكر حػكؿ أجمػؿ العبػارات 
 عف الصداقة كاألصدقاء " . 

 ىات : معنى )نتحاكر( ، كمفرد )العبارات( ، كمضاد )الصداقة( . -أ
 القدامى كاألصدقاء الجدد إلى بيت مركاف ؟ ماذا حدث بعد حضكر األصدقاء -ب
 مف الذل دعا األصقاء القدامى كاألصدقاء الجدد إلى بيتو ؟ كعلـ يدؿ ذلؾ ؟ -جػ
 حرفنا( .  –فعلن  –استخرج مف الفقرة السابقة : )اسمنا جمعنا ، ثـ اكر مفرده  -د

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف :٘ٔس
 المكاف( –العدد  –:                                      )الحاؿ كـ يسأؿ بيا عف  -ٔ
 لماذا( –أيف  –يسأؿ عف الزماف باألداة :          )متى  -ٕ
 كـ( –أيف  –يسأؿ عف المكاف باألداة :      )ماذا  -ٖ
 كيؼ( –متى  –يسأؿ عف الحاؿ باألداة :     )لماذا  -ٗ
ال مػػف صػػدقؾ كقالػػت أميػػرة : الصػػديؽ مػػرآة صػػديقو ،  : " قػػاؿ حػػاـز : صػػديقؾ مػػف صػػدقؾ ،ٙٔس

 كخيركـ مف أىدل إلى عيكنى . كقاؿ رامز : الصديؽ كقت الشدة ، كىك الصديؽ الحؽ " . 
 ما معنى )خيركـ( ؟ كما جمع )كقت( ؟ كما مفرد )عيكب( كما مضاد )الشدة( ؟  -أ
 ماذا قاؿ حاـز عف الصديؽ ؟ -ٕ
 ؟ كماذا قالت أميرة عف الصديؽ -ٖ
 مف ىك الصدؽ الحؽ ، كما قاؿ رامز ؟ -ٗ
ضػػميرنا  –حرفنػػا  –اسػػمنا مفػػردنا ، ثػػـ ىػػات جمعػػو  –اسػػتخرج مػػف الفقػػرة السػػابقة : )جممػػة اسػػمية  -٘

 لمغائب( 
 : قاؿ رسكؿ اهلل )ص( :  تبسمؾ فى كجو أخيؾ صدقة " . ٚٔس
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 صدقة(  –جمع : )أخ  ما -ٕصدقة( ؟                                –ما معنى : )تبسمؾ  -ٔ
 ما مضاد : )تبسمؾ( ؟ -ٖ
 إالـ يدعكنا الحديث الشريؼ ؟ كلماذا ؟  -ٗ
 مف راكل الحديث الشريؼ السابؽ ؟  -٘
 : اكتب بخطى النسخ ، كالرقعة ما يأتى :ٛٔس

 " الصديؽ كقت الشدة ، ىك الصديؽ الحؽ " 
 

 
 

 معانى المفردات :
 معناها الكلنة معناها الكلنة

مفردىػػا )مػػذكرة( كىػػى دفتػػر صػػغير  مذكراتى بت كدكنتكت سجمت
 يدكف بو ما يراد تذكره

كتػػػاب لمفػػػردات المغػػػة مرتػػػب عمػػػى  المعجـ المقصكد معرفة ما بيا مف ألكاف الجماؿ تذكقيا
حػػركؼ اليجػػاء كجمعػػو )معػػاجـ أك 

 معجمات(
أقسػػػػمو كالجػػػػدكؿ : صػػػػفحة يخػػػػط فييػػػػا  أصمـ جدكالن 

ف خطكطنػػػػػا متكازيػػػػػة قػػػػػد تتقػػػػػاطع فتكػػػػػك
 مربعات يكتب فيما بينيا

 أشعر أحس

 تزيد كالمضاد )تنقص( تضيؼ قابمتنى ، كعرضت لى صادفتنى
 تركى كمغادرتى انصرافى سنيف أعمارنا
 أسجؿ أدكف سنتقاب سنمتقى

 قرب كقتو حاف تحدث صكتنا تدؽ
 جميؿ ، كمضادىا )قبيح( رائع ذكر رأيو عمؽ

 تقديرؾ احترامؾ سارة ممتعة
حكامؾضبطؾ  دقتؾ  مفردىا : )الحدث( كىك ما يقع األحداث كا 

 الكلنة ومجعها
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 مجعها الكلنة مجعها الكلنة مجعها الكلنة
 صعاب -صعبات صعبة المكتبات المكتبة األياـ اليكـ

 منزالت منزلية اليكميات اليكمية األخمسة الخميس
 كثيرات كثيرة الكمبيكترات الكمبيكتر جداكؿ جدكؿ
 -َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكاِلـ  لـعا األسر األسرة

 عالمكف
 دراسيات دراسية

 أنفس -نفكس  نفس السعادات السعادة إجابات إجابة
 جديدات جديدة مختمفات مختمفة القراءات القراءة
 أعمار عمر آباء أب إضافات إضافة

 معجمات -معاجـ  معجـ أصدقاء صديؽ أميات أـ
 أخكات أخت الُجَمع الجمعة مسائؿ مسألة
 الساعات الساعة تنظيمات ـتنظي أعماؿ عمؿ
 مكاعد مكعد أكقات كقت ُركَّع رائع

 االجتماعات االجتماع أحياف حيف ممتعات ممتعة
 أصكات صكت أمثاؿ مثؿ ميمات ميمة
 تسجيلت تسجيؿ قائمكف قائؿ دقات دقة

 الكلنة اجلنع ومفردها  
الكلنة 
 اجلنع

 مفردها الكلنة اجلنع مفردها الكلنة اجلنع مفردها

 الدرس الدركس الصكرة الصكر مذكرة مذكرات
 السطر السطكر المجمة المجلت كاجب كاجبات
 يكمية يكميات الصحيفة الصحؼ السؤاؿ األسئمة

 عمؿ أعماؿ كقت أكقات مادة َمَكادّ 
 الكبير الكبار الكتاب الكتب الشعر األشعار
 الزميؿ الزملء عمر أعمار الكممة الكممات

 الحدث األحداث ساعة ساعات كمةالمعم المعمكمات
 الكلنة ومضادها
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 مضادها الكلنة  مضادها الكلنة  مضادها الكلنة 
 أقؼ أجمس إنقاص إضافة محكت سجمت
 خمؼ أماـ القديمة الجديدة قميمة كثيرة
 ألمكت عيش الكقكؼ الجمكس سؤاؿ إجابة

 تنقص تضيؼ الشقاء السعادة األجكبة األسئمة
 قديمة جديدة أجيب أسأؿ متفقة مختمفة
 حضكرل انصرافى سيمة صعبة نسياف حفظ
 كئيبة ممتعة أمحك أدكف سكت قاؿ

 تافية ميمة ُبعد كقتو حاف عدك صديؽ
 احتقارؾ احترامؾ انتيى بدأ سنفترؽ سنمتقى

 الصغار الكبار ال نعـ اليكـ غدنا
 ُقْبح حسف أخذتيا أعطيتيا سكت قمت
 قبيح جميؿ قبيح رائع قبؿ بعد

 تدريبات 
 أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:)×( ( أماـ العبارة الصحيحة كعلمة : ضع علمة )ٔس
 سجؿ مركاف فى مذكراتو أنو قرأ قصة .                           )      ( -ٔ
 حفظ مركاف بعض األشعار كتذكقيا .                   )     ( -ٕ
الن أسػػبكعينا ؛ لتنظػػيـ أكقاتػػو بػػيف المػػذاكرة كالمعػػب كالجمػػكس مػػع فػػى كػػؿ سػػبت يصػػمـ مػػركاف جػػدك  -ٖ

 األسرة .   )      (
 أعجب الب فى مذكرات مركاف احترامو لمكبار ، كتعاكنو مع الزملء .               )     ( -ٗ
 ستكتب أخت مركاف يكمياتيا مثؿ مركاف .                         )     ( -٘
 ة فى )أ( معناىا المناسب فى )ب( :: اختر لكؿ كممٕس
 رائع . –عمؽ  –أحس  –المعجـ  –سجمت  -ٔ
 ذكر رأيو . –كتاب لمفردات المغة مرتب عمى حركؼ اليجاء  –كتبت  –جميؿ  –أشعر  -ٕ
 : اختر لكؿ كمة فى )أ( جمعيا المناسب فى )ب( :ٖس
 مسألة . –جدكؿ  –معجـ  –مختمفة  –إجابة  -ٔ
 مسائؿ . –مختمفات  –إجابات  –جداكؿ  –معاجـ  -ٕ
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 : اختر لكؿ كممة فى )أ( مفردىا المناسب فى )ب( :ٗس
 األحداث .  –أعمار  –مكاد  –كاجبات  –مذكرات  -ٔ
 عمر .  –مذكرة  –كاجب  –الحدث  –مادة  -ٕ
 : اختر لكؿ كممة فى )أ( مضادىا المناسب فى )ب( :  ٘س
 أ .بد –انصرافى  –الجيدة  –األسئمة  –كثيرة  -ٔ
 حضكرل .  –األجكبة  –قميمة  –انتيى  –القديمة  -ٕ
 : أجب عف كؿ سؤاؿ مما يأتى :ٙس
 ماذا سجؿ مركاف فى مذكراتو يكـ الخميس ؟ -ٔ
 متى يصمـ مركاف جدكالن أسبكعينا ؟ كلماذا ؟ -ٕ
 ماذا يفعؿ مركاف يكـ الخميس ؟ -ٖ
 ماذا قاؿ حسف لمركاف يكـ الخميس ؟ -ٗ
 اف عميو ؟ كلماذا ؟متى نادت أخت مرك  -٘
 ماذا قدـ مركاف ألبيو ؟ -ٙ
 ماذا قاؿ األب لمركاف بعد أف قرأ ما كتبو مركاف ؟ -ٚ
 ماذا قالت األـ عف مذكرات مركاف ؟ -ٛ
 ماذا قالت  أخت مركاف بعد سماعيا لمذكرات مركاف ؟  -ٜ
 : ىات ما يأتى ، ثـ أدخؿ ما تأتى بو فى جممة مفيدة :ٚس
 احترامؾ( –ممتعة  –تضيؼ  –ف معنى :       )حا -ٔ
 االجتماع( –الساعة  –المدرسة  –األسرة  –جمع :    )المكتبة  -ٕ
 الصحؼ( –المعمكمات  –الكممات  –األشعار  –مفرد :    )األسئمة  -ٖ
 جميؿ(  –أماـ  –الجمكس  –الجديدة  –مضاد :    )مختمفة  -ٗ
ات منزليػػة كثيػػرة ، منيػػا إجابػػة بعػػض : " اليػػكـ الخمػػيس ، سػػجمت فػػى مػػذكراتى : عنػػدل كاجبػػٛس

األسئمة فى مكاد دراسية مختمفة ، كمنيا حفظ بعض األشػعار كتػذكقيا ، كمنيػا إضػافة بعػض الكممػات 
 الجديدة إلى معجمى ، كجمع بعض المعمكمات كالصكر مف المكتبة كالصحؼ اليكمية " . 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما يأتى : -أ
 كتبت( –قرأت  –ى )سجمت(            )عرفت معن -ٔ
 كاجب( –كجب  –مفرد   )كاجبات(     )كاجباؿ  -ٕ
 معجميف( –معاجـ  –جمع )معجـ(     )معجمكف  -ٖ
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 قميمة(  –صغيرة  –مضاد )كثيرة(       )كاسعة  -ٗ
 ماذا كتب مركاف فى مذكراتو ، كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟  -ب
 ف يكـ الخميس ؟ماذا حفظ مركا -جػ
فعػلن  –اسمنا مفردنا ، ثـ ىػات جمعػو  –استخرج مف الفقرة السابقة : )اسمنا جمعنا ، ثـ اذكر مفرده  -د
 حرفنا(  –
 ( أماـ العبارة التى لـ ترد بالدرس السابؽ : : ضع علمة )ٜس
 فى كؿ خميس ، أصمـ جدكالن أسبكعينا ؛ لتنظيـ أكقاتى .              )      ( -ٔ
 فى يكـ الخميس أذىب إلى النادل .           )     ( -ٕ
 سمعت أختى تنادل : مركاف ... مركاف .               )     ( -ٖ
 بدأ االجتماع العائمى .                                    )     ( -ٗ
لمعػب كالجمػكس مػع : " فى كؿ خميس ، أصمـ جػدكالن أسػبكعينا ؛ لتنظػيـ أكقػاتى بػيف المػذاكرة كآٔس

األسرة . سجمت فى مذكراتى أننى أحس بالسعادة ؛ ألننى اعتمد عمى نفسى فى أداء كاجباتى ، كأسأؿ 
 ىمسة كأبى كأمى إذا صادفتنى مسألة صعبة " .

 أكمؿ ما يأتى :  -أ
 معنى )أحس( .... كجمع )جدكالن( ....... كمفرد )أكقات( ........ كمضاد )صعبة( .......... -
 لماذا يصمـ مركاف جدكالن أسبكعينا ؟ -ب
 ماذا سجؿ مركاف فى مذكراتو كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟  -جػ
 ماذا يفعؿ مركاف إذا صادفتو مسألة صعبة ؟ -د
 حرفنا(  –فعلن  –استخر مف الفقرة السابقة : )اسمنا  -ىػ
ش فػى عػالـ )اإلنترنػت( ألف : " يكـ الخميس أجمس ساعات بيف الكتب كأمػاـ )الكمبيػكتر( ألعػئٔس

القراءة تضيؼ أعمارنا جديدة إلى عمرل يكـ الخميس كقبؿ انصرافى مف المدرسة ، قػاؿ صػديقى حسػف 
 : سنمتقى غدنا الجمعة ؛ لنراجع معنا بعض الدركس ، قمت : سأنتظرؾ بعد الظير " . 

 ىات معنى : )تضيؼ( كمفرد )ساعات( كجمع )عمر(  كمضاد )أماـ( . -أ
 ذا يفعؿ مركاف يكـ الخميس ، كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟ما -ب
 ما فائدة القراءة لػ )مركاف( ؟  -جػ
 ماذا حدث قبؿ انصراؼ مركاف مف المدرسة ؟ -د
فعػلن  –اسمنا جمعنا ، ثـ اذكر مفرده  –استخرج مف الفقرة السابقة : )اسمنا مفردنا ، ثـ اذكر جمعو  -ىػ
–  . )  حرؼن

http://www.modrsbook.com/


 www.modrsbook.com  122ٍِ اىَذمزاد سر صفحزْب ػيً اىفٍض ) اىَذرص ث٘ك(        أٗ ٍ٘قؼْب االىنززًّٗ  ىَشٌذ 

 ة النفى المناسبة مما بيف القكسيف ، كضعيا مكاف النقط فيما يأتى :: اختر أدإٔس
 لـ( –ال  –.............. أحب سماع األخبار المحزنة .          )لف  -ٔ
 لـ( –لف  –..... أذىب إلى صديقى محمكد اليـك .                )ال  -ٕ
 ال( –لـ  –ف ....... أعرؼ مرض صديقى عادؿ .                     )ل -ٖ
 : ضع أداة االستفياـ المناسبة مما بيف القكسيف مكاف النقط : ٖٔس

 أيف(  –ىؿ  –متى  –)ماذا 
 -ٕ................ تػػػػػػػػذىب  إلػػػػػػػػى صػػػػػػػػديقؾ مصػػػػػػػػطفى اليػػػػػػػػػـك ؟                           -ٔ

 ................... تعرؼ عف النحؿ ؟                               
 -ٗ..... تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس ؟                                                ....... -ٖ 

 ..................... تضع ملبسؾ ؟
: " سػػمعت أختػػى تنػػادل : مػػركاف ... مػػركاف ، اليػػكـ الخمػػيس ، السػػاعة اآلف تػػدؽ السادسػػة ، ٗٔس

 لقد حاف مكعد االجتماع األسبكعى ، نحف  فى انتظارؾ " . 
 )حاف( ، كجمع )الساعة( .                   ىات معنى :  -أ
 مف التى كانت تنادل مركاف ؟ كلماذا ؟ -ب
( –فعلن  –اسمنا  –ضميرنا لممتكمـ  –استخرج مف الفقرة السابقة :   )ظرفنا لمزماف  -جػ  حرؼن
 : " بػػدأ االجتمػػاع العػػائمى ، قػػاؿ أبػػى : ىػػؿ كتبػػت يكمياتػػؾ يػػا مػػركاف ؟ قمػػت : نعػػـ  يػػا أبػػى ،٘ٔس

كأعطيتيػا لػػو . بػػدأ أبػى يقػػرأ بصػػكت مسػمكع ، ثمعمػػؽ قػػائلن : ىػذا عمػػؿ رائػػع ، لقػد كتبػػت عػػف أكقػػات 
 ممتعة ، كأعماؿ ميمة ، أعجبنى احترامؾ لمكبار ، كتعاكنؾ مع الزملء " . 

معنػػػػى )عمػػػػؽ( ............. كمفػػػػرد )أكقػػػػات( ............ كجمػػػػع )عمػػػػؿ(  -أكمػػػػؿ مػػػػا يػػػػأتى :  -أ
 ضاد )الكبار( ...................... كم

 ماذا أعطى مركاف ألبيو ؟  -ب
 بـ  كصؼ الكالد مذكرات مركاف ؟  -جػ
 ماذا أعجب الكالد فى مذكرات مركاف ؟ -د
 بـ كعدت ىمسة األسرة ؟ -ىػ
 جممة فعمية( –أسمكب استفياـ  –استخرج مف الفقرة السابقة : )اسمنا مفردنا ، ثـ اذكر جمعو  –ك 
 انخ الرقعة : : اكتب بخطىٙٔس

 " قاؿ مركاف : إننى أعتمد عمى نفسى فى أداء كاجباتى " 
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ا   ً َْٖذَص ٍُ  ُْ ُْ أُم٘ ِْ أِحتُّ أ  أٍـــِــــــــٍ

اىجٍُ٘د أَ طِّظ ًُ  ُْ  ثبىِؼيٌ ِٗ اىفْـــُـــــ٘

ٌُ اىشَّ٘اِرع ىيْبص ِ ِْ ٗأْرِط  اىَؼبثِزٌـــــ

 ُْ ُْ أُم٘ ا أِرٌـــــــأِحتُّ أ  ـــتْ ٍُحزر 

 ابدةْ ٗ أمزُـت  ِاىِظٍَبَطخأمزـُــت فً 

ذُق فً   ٍِ اىذَّٕـَتْ  أْغيًَ حِذٌثًِاىالِّ

 

 
 معانى المفردات :

 معناها الكلنة معناها الكلنة
أخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 البيكت
جمػػػػػػػػع )فػػػػػػػػف( مثػػػػػػػػؿ التصػػػػػػػػكير  الفنكف أقسـ كأىيئ البيكت

 كالمكسيقى كالشعر كغير ذلؾ 
عبػػر الطريػػؽ جمػػع )العػػابر( كىػػك الػػذل ي العابريف

 )السائركف(
 كاتبنا صحينا محررنا

 ىى القيادة كتدبير األمكر السياسة ماىر كذكى كمضادىا )غبى( أريب
 كلمى  حديثى الجميؿ مف القكؿ شعرنا كنثرنا ادب

 الكلنة ومجعها
 مجعها الكلنة مجعها الكلنة مجعها الكلنة
 اآلداب األدب محرركف محرر ميندسكف ميندس
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 أحاديث حديث ُأرباء أريب ءأمنا أميف
 - - السياسات السياسة العمكـ العمـ

 الكلنة اجلنع ومفردها  
الكلنة 
 اجلنع

 مفردها الكلنة اجلنع مفردها الكلنة اجلنع مفردها

 الفف الفنكف الشارع الشكارع البيت البيكت
 - - - - العابر العابريف

 الكلنة ومضادها
 مضادها الكلنة  مضادها الكلنة  مضادها الكلنة 

 أرخص أغمى المقيميف العابريف أكره أحب
 الجيؿ العمـ غبى أريب خائف أميف
 - - - - الكذب الصؽ
 تدريبات 

 : قاؿ الشاعر : ٔس
 أحب أف أككف ميندسنا أميف
 أخطط البيكت بالعمـ كالفنكف

 كأرسـ الشكارع لمناس العابريف
كمفػرد )الشػكارع( .......... كجمػع )العمػـ( ....... كمضػاد  أكمؿ ما يػأتى :معنػى )العػابريف( ..... -أ

 )أمف( .................
 ماذا أحب مركاف أف يككف فى المستقبؿ ، كما تفيـ  مف األبيات السابقة ؟ -ب
 ما عمؿ الميند ، كما فيمت مف األبيات السابقة ؟ -جػ
 –اسػمنا جمعنػا ، ثػـ اذكػر مفػرده  –جمعػو استخرج مف البيتيف السابقيف : )اسمنا مفػردنا ، ثػـ اذكػر  -د

 فعلن( . 
 : ضع مكاف النقط أداة النفى المناسبة مما بيف القكسيف فيما يأتى :ٕس
 لـ( –لف  –)ال 
 ....................... أصادؽ األشرار .  -ٔ
 ........................ أظمـ أحدنا فى حياتى .  -ٕ
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 الكذب .  ...................... أحب قكؿ -ٖ
 : ضع مكاف النقط أداة االستفياـ المناسبة مما بيف القكسيف فيما يأتى :ٗس

 ماذا( –كـ  –أيف  –)متى 
 ............. تحب أف تككف فى مستقبؿ حياتؾ يا أخى ؟  -ٔ
 .............. تذىب إلى اإلسكندرية ؟  -ٕ
 ....... مدينة األقصر ؟  -ٖ
 ....... صديقنا لؾ ؟ -ٗ
 ... زرت حديقة الحيكاف بالجيزة ؟... -٘
 : ضع مكاف النقط ضميرنا لمغائب فى كؿ جممة مما يأتى :٘س
 ........ أطباء ماىركف فى علج المرضى . -ٔ
 ......... فلحاف مجتيداف فى زراعة األرض .  -ٕ
 ........ ممرضات  نشيطات فى العمؿ . -ٖ
 ............ فتاة ميذبة األخلؽ . -ٗ
 ......... عامتاف تجيداف التفصيؿ . .... -٘
 : قاؿ الشاعر :ٙس

 أحب أف أككف محررنا أريب
 أكتب فى السياسة أك أكتب األدب

 الصدؽ فى حديثى أغمى مف الذىب
 ما معنى )أريب( ؟ كما جمع )محرر( ؟ كما مضاد )أغمى( ؟  -أ
 ت السابقة ؟ماذا يحب مركاف أف يككف فى مستقبؿ حياتو ، كما تفيـ مف األبيا -ب
 ما عمؿ المحرر ، كما تفيـ مف األبيات السابقة ؟ -جػ
 أغمى مف الذىب "  ؟ –ما الجماؿ فى قكؿ الشاعر : " محررنا أريب  -د

 : ضع مكاف النقط فيما يأتى ظرؼ المكاف أك ظرؼ الزماف :ٚس
 يضئ القمر ........................  -ٔ
 .......ذىبت إلى صديقى .................. -ٕ
 كقؼ العصفكر .......... الغصف . -ٖ
 كقؼ المعمـ ............... التلميذ .  -ٗ
 : اكتب بخطى النسخ كالرقعة ما يأتى :ٛس
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 " الصدؽ فى حديثى أغمى مف الذىب " 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدريبات عامة عمى الكحدة الثالثة 
 رة غير الصحيحة فيما يأتي:أماـ العبا)×( ( أماـ العبارة الصحيحة كعلمة : ضع علمة )ٔس
 اعتادت أسرة )مراف( أنتجمس معنا مساء كؿ جمعة .                )     ( -ٔ
 فكر )مركاف( أف يكتب ا يحدث لو كؿ يـك .             )     ( -ٕ
 الحصة الرابعة فى كؿ يـك سبت حصة الرسـ .             )     ( -ٖ
 مف صدقؾ .       )    (قاؿ رامز : صديقؾ مف صدقؾ ، ال  -ٗ
 ىمسة ستكتب يكمياتيا مثؿ )مركاف(             )     ( -٘
: مف مكضكع )فكرة رائعة( :   " اعتػدنا أنػا كأسػرتى : أبػى كأمػى كأختػى األكبػر منػى ، مسػاء كػؿ ٕس

 خميس ، أف نجمس معنا نتحاث فى أمكر حياتنا " . 
 يأتى :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما -أ
 تعكدنا(  -تكممنا  –معنى )اعتدنا(                                  )أخذنا  -ٔ
 ُأُسكر( –ُأسر  –جمع )أسرة(                                    )أسرتكف  -ٕ
 أمر( –أمرف  –مفرد )أأمكر(                                    )أمرف  -ٖ
 صباح(  –عصر  –)ظير                         مضاد )مساء(            -ٗ
 أكمؿ : تتككف أسرة مركاف مف : ........ ك ........ ك ........ ك ................ -ب
 فى أل صؼ مف الصفكؼ االبتدائية مركاف ؟ -جػ
 متى تجتمع أسرة مركاف ؟ -د
 –اسػمنا جمعنػا ، ثػـ اذكػر مفػرده  –استخرج مف الفقػرة السػابقة :  )اسػمنا مفػردنا ، ثػـ اذكػر جمعػو  -ىػ

 حرفنا( .  –فعلن  –ظرؼ زماف 
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 : مف قائؿ كؿ عبارة مما يأتى : ٖس
 أنت  دائمنا صاحب أفكار جميمة .  -ٔ
 ليس ىناؾ أغمى مف أياـ العمر . -ٕ
 لقد قرأت )األياـ( لعميد األدب العربى )طو حسيف( . -ٖ
 إنيا فكرة رائعة .  -ٗ
 المناسبة مكاف النقط فيما يأتى :  : ضع أداة االستفياـٗس
 ......... شاىدت فى حديقة الحيكاف ؟  -ٔ
 ...... تقع مدينة حمكاف ؟ -ٕ
 ....... تذىب إلى زيارة جدؾ ؟  -ٖ
 .............. تستذكر دركسؾ ؟  -ٗ
 : ضع الفعؿ المناسب لفاعؿ مكاف النقط فيما يأتى : ٘س
 .............. الطفؿ فى فراشو .  -ٔ
 ........ الكلد بالكرة . -ٕ
 ...... البنت القصة . -ٖ
 ..... رائد الفضاء فكؽ سطح القمر .  -ٗ
: مف مكضكع )فكرة رائعػة( : " قػاؿ األب : إنيػا فكػرة رائعػة : ىػؿ يمكنػؾ أف تكتػب يكمياتػؾ طػكاؿ ٙس

كسػػكؼ أكتػػب األسػػبكع القػػادـ  ، ث نقرأىػػا معنػػا عػػانقف أبػػى قػػائلن : أنػػا سػػعيد أف الفكػػرة أعجبتػػؾ ، 
 األحداث التى تيمنى ... كأتمنى أف تعجبؾ " .

 ىات معنى : )رائعة( كجمع )فكرة( كمفرد )األحداث( كمضاد )سعي( .  -أ
 ما فكرة )مركاف( ؟ كماذا قاؿ األب عنيا ؟  -ب
 ما االقتراح الذل اقترحو األب عمى مركاف ؟  -جػ
 أكمؿ : األحداث التى سكتبيا مركاف ، ىى ....... -د
 اسمنا مفردنا( –جممة فعمية ، كبيف ركنييا  –استخرج مف الفقرة السابقة : )اسمنا ،كفعلن  -ىػ
: مػػف مكضػػكع )أجمػػؿ األيػػاـ( : " يػػكـ السػػبت ، أجمػػؿ أيػػاـ األبػػكع بالنسػػبة لػػى ... ننػػى أرل فيػػو ٚس

نػا نحػب أصقائى بعد إجػازة يػكـ الجمعػة ، كمػا أف الحصػة األكلػى فػى ىػذا اليػـك حصػة مكسػيقى ، ككم
 األستاذ )جماؿ( مدرس المكسيقى " . 

أكػػـ : معنػػى    )إجػػازة( ........... كجمػػع )حصػػة( ..... كمفػػرد  )أصػػدقاء( ............ كمضػػاد  -أ
 )أجمؿ( ...............
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 ما أجمؿ األيامعند مركاف ؟ كلماذا ؟ -ب
 أكـ : تككف حصة المكسيقى .............. -جػ
 ( ؟ما عمؿ األستاذ )جما -د
 جممة اسمية( .  –استخرج مف الفقرة السابقة : )اسمنا ، كفعلن ، كحرفنا  -ىػ
 : ضع الحرؼ المناسب مكاف النقط فيما يأتى :ٛس
 رأيت األسد ........ حيقة الحيكاف . -ٔ
 سمعت خبرنا سارنا ................ صديقى أحمد .  -ٕ
 ذىبت ... النادل اليـك .  -ٖ
 .. الكطف .يافع الجنكد ... -ٗ
ػا ٜس : مف مكضكع )أجمؿ األياـ( : " دخؿ المعمـ حػاملن معػو لكحػات التلميػذ ... قمنػا جميعنػا احتراامن

 لممعمـ ، ثـ جمسنا ، قاؿ المعمـ مبتسمنا : أعرؼ أنكـ مشتاقكف لمعرفة أجمؿ لكحة " . 
 ا( . ىات : معنى )احترامنا( ، كمفرد )لكحات( ، كجمع )المعمـ( ، كمضاد )جمسن -ا
 ماذا كاف يحمؿ المعمـ ، عندما دخؿ ؟ -ب
 لماذا قاـ التلمي ميعنا ؟ -جػ
 مف المذاف فازا بجائزة أجمؿ كحة ؟ كلماذا ؟ -د
 جممة فعمية ، ثـ اذكر ركنييا( .  –فعلن  –استخرجمف الفقرة السابقة )امنا مفردنا  -ىػ
جعمنػػاكـ شػػعكبنا كقبائػػؿ لتعػػارفكا إف : قػػاؿ تعػػالى )يأييػػا النػػاس إنػػا خمقنػػاكـ مػػف ذكػػر كأنثػػى ك ٓٔس

 أكرمكمعند اهلل أتقاكـ إف اهلل عميـ خبير ( . 
 ما المقصكد بػ )ذكر كأنثى( ؟  -أ
 مف أكرمكـ عند اهلل تعالى ؟ -ب
 ما اسـ السكرة التى منيا ىذه اآلية الكريمة ؟  -جػ
ء كثيػريف ، كمػع ذلػؾ : مف مكضكع )أنا كاألصدقاء( : " فى مرسػتى الجديػدة تعرفػت إلػى أصػدقأٔس

كنػت أتػػذكر أصػػدقائى القػػدامى . كػػؿ أصػػدقائى الجػد يحبػػكف المدرسػػة ؛ ككميػػـ متفكقػػكف ، كقػػد تبادلنػػا 
 أرقاـ اليكاتؼ " .

 ما معنى )اليكاتؼ( ، كمفرد )أصدقاء( ، كجمع )المدرسة( ، كمضاد )كثيريف( ؟ -أ
 أكمؿ : تعرؼ )مركاف( فى مدرستو الجديدة ، إلى .......... -ب
 ما أىـ صفات أصدقاء )مركاف( الجدد فى مدرستو الجديدة ؟ -جػ
 ماذا تباؿ األصدقاء فى مدرسة مركاف الجديدة ؟ -ٗ
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 اسـ مفردنا ( –حرفنا  –فعلن  –استخرج مف الفقرة السابقة )اسمنا جمعنا  -ىػ
 : قاؿ رسكؿ اهلل )ص( " تبسمؾ فى كجو أخيؾ صدقة " ٕٔس
 )تبسمؾ( ؟ ما جمع )كجو( ؟ كما مضاد  -أ
 إالـ يكجينا الحديث الشريؼ ؟ -ٕ
 ما جزاء التبسـ فى كجو مف نقابو ككدعو  ؟ -جػ
: مف مكضكع )أنا كاألصدقاء( : " قاؿ حاـز : صديقؾ مف صقؾ ، ال مف صػدقؾ كقالػت أميػرة : ٗٔس

الصػػديؽ مػػرآة صػػديقو ،كخيػػركـ  مػػف أىػػدل إلػػى عيػػكبى . كقػػاؿ رامػػز : الصػػديؽ كقػػت الشػػدة ، ىػػك 
 يؽ الحؽ " .الصد

 ما معنى )الشدة( ، كما جمع )الصديؽ( ، كما مفرد )عيكب( ، كما مضاد )الصديؽ( ؟ -أ
 أكمؿ : قاؿ حاـز عف الصديؽ .......... -ب
 مف ىك الصديؽ الحؽ ، كما قاؿ رامز ؟ -جػ
 ضميرا لمغائب( .   -اسمنا مفردنا  -استخرج مف الفقرة السابقة )جممة فعمية   -د

 داة النفى المناسبة مما بيف القكسيف ، كضعيا مكاف النقط فيما يأتى : : اختر أ٘ٔس
 لـ( –لف  –)ال 
 ............. أذىب إلى صديقى عادؿ اليكـ . -ٔ
 ..... أصادؽ األشرار .  -ٕ
 ................... أحب الطماع . -ٖ
عينا ؛ لتنظػيـ أكقػاتى : مف مكضكع )فى نياية األسبكع(  : " فى كؿ خميس ، أصمـ جدكالن أسػبك ٙٔس

بيف المذاكرة كالمعب كالجمكس مع األسرة سجمت فى مذكراتى أننى أحس بالسعادة ؛ ألننى أعتمػد عمػى 
 نفسى فى أداء كاجباتى ، كأسأؿ ىمسة كأبى كأمى إذا صادفتنى مسألة صعبة " .

قػات( .......... ،  أكمؿ ما يأتى : معنى  )أحس( ....... ، كجمػع )مسػألة( ......... ، كمفػرد )أك  -أ
 كمضاد )السعادة( ............

 متى يصمـ مركاف جدكالن أسبكعينا ؟ كلماذا ؟  -ب
 ماذا سجؿ مركاف فى مذكراتو ، كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟ -جػ
 أكمؿ : يعتمد مركاف عمى نفسو فى ...........—د
 حرفنا –فعلن  –استخرج مف الفقرة السابقة : )اسمنا مفردنا  -ىػ
 : ضع مكاف النقط أداة النفى المناسبة فى كؿ جممة مما يأتى :ٚٔس
 ........... أذىب إلى اإلسكندرية ىذا العاـ .  -ٔ
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 ...... أحب مف يخكف األمانة . -ٕ
 ........... أعرؼ خبر ناح ابف عمى اليكـ . -ٖ
بى : ىؿ كتبت يكمياتؾ يا مركاف ؟ : مف مكضكع )فى نياية األسبكع( : " بدأ االجتماع العائمى ، قاؿ أٛٔس

قمت : نعـ يا أبى ، كأعطيتيا لو . بدأ أبى يقرأ بصكت مسمكع ، ثـ عمؽ قائلن : ىػذا عمػؿ رائػع ، لقػد كتبػت 
 عف أكقات ممتعة ، كأعماؿ ميمة ، أعجبنى احترامؾ لمكبار ، كتعاكنؾ مع الزملء " . 

فػرد )أكقػات( ............... كجمػع )عمػؿ( ........ أكمؿ ما يأتى : معنى )رائػع( ........... ، كم -أ
 ، كمضاد )لمكبار( .............

 أكمؿ : أعطى مركاف ألبيو .......... -ب
 بـ كصؼ الكالد مذكرات مركاف ؟ -جػ
 ماذا أعجب الكالد فى مذكرات مركاف ؟ -د
 ماذا قالت األـ عف مذكرات مركاف ؟ -ىػ
 جممة فعمية( . –أداة استفياـ  –اسمنا مفردنا استخرج مف الفقرة السابقة : ) -ك
 : قاؿ الشاعر : ٜٔس

 أحب أ أككف ميندسنا أميف
 أخطط البيكت بالعمـ كالفنكف

 كأرسـ الشكارع لمناس العابريف
 ىات معنى : )العابريف( كمفرد )الفنكف( كجمع )ميندس( ، كمضاد )أحب( . -أ
 ألبيات السابقة ؟ماذا يحب مركاف أف يككف ، كما تفيـ مف ا -ب
 ما عمؿ الميندس ، كما تفيـ مف األبيات السابقة ؟ -جػ
 أكمؿ : قائؿ ىذه األبيات ، ىك الشاعر ................ -د

 النمكذج األكؿ 
 أكالن : التعبير :

 تحث عف يكـ شـ النسيـ ، كمظاىر فرح النا بو ، كما يعكد عمى الناس مف النزىة فيو .  -ٔ
 : ثانينا : القراءة

مف مكضكع )فى نياية األسبكع( : " اليكـ الخميس ، سجمت فى مذكراتى : عنػدل كابػات منزليػة كثيػرة 
، منيا إجابة بعض األسػئمة فػى مػكاد دراسػية مختمفػة ، كمنيػا حفػظ بعػض األشػعار كتػذكقيا ، كمنيػا 

لصػحؼ إضافة بعض الكممات الجديدة إلػى معجمػى ، كجمػع بعػض المعمكمػات كالصػكر مػف المكتبػة كا
 اليكمية " . 
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 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف فيما يأتى : -أ
 كتبت( –قرأت  –معنى )سجمت(                   )عرفت  -ٔ
 المعمكمة( –المعمكـ  –مفرد )المعمكمات(                )المعالـ  -ٕ
 معجميف( –معاجـ  –جمع )معجـ(     )معجمكف  -ٖ
 قميمة( –صغيرة  –)كاسعة مضاد )كثيرة(        -ٗ
 ماذا كتب مركاف فى مذكراتو ، كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟ -ب
 ماذا حفظ مركاف الخميس ؟ -جػ
 مف أيف يجمع مركاف المعمكمات كالصكر ؟ -د
مػػف مكضػػكع )أجمػػؿ األيػػاـ( :" يبػػدأ األسػػتاذ جمػػاؿ العػػزؼ عمػػى البيػػانك ، كنقػػؼ متجػػاكريف ، كقػػد -ٖ

ـ عمى يمينى يقؼ )حسف( أقصر منى ، كعمى يسػارل )أميػر( أطػكؿ منػى ، كأمػامى تشابكت أيدينا ، ث
 صؼ فيو زميمو شقراء إلى جانب زميمو سمراء ، ثـ نبدأ الغناء 

أكمػؿ مػا يػأتى : معنػى )شػقراء( : ........ كمفػرد )أيػد( ........ كجمػع )صػؼ( ....... ، كمضػػاد  -أ
 )أقصر( ..............

 عزؼ عمييا األستاذ )جماؿ( ؟ما اآللة التى ي -ب
 مف يقؼ عمى يميف مركاف ؟ كمف يقؼ عمى يساره ؟ -جػ
 ماذا يفعؿ التلميذ بعد عزؼ األستاذ )جماؿ( عمى البيانك ؟  -د

 ثالثنا : المحفكظات :
 قاؿ الشاعر :

 أنزؿ يا ...............................
 نمعب تحت ........
 ك ........ النير 

 . البيية........
 أكمؿ مكاف النقط فى األبيات السابقة : -أ
 ىات معنى )البيية( ، كجمع )انير( ، كمضاد )تحت( . -ب
 أكمؿ : طمب الشاعر مف القمر فى البيتيف السابقيف : ............................ -جػ
 ىات مف األبيات : كممة تدؿ عمى الحركة ، ككممة تدؿ عمى المكف . -د

 مكاف النقط فى اآلية الكريمة / مستعيننا بالكممات التى بيف القكسيف :: أكمؿ ٘س
 اإلنس( –السمكات  –تنفذكف  –)تنفذكا 
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قػػاؿ تعػػالى )يػػا معشػػر الجػػف ك ...................... إف اسػػتطعتـ أف ......... مػػف أقطػػار .......ز 
 كاألرض فانفذكا ال ............... إال بسمطاف( .

 ف استطعتـ( ؟ كما مفرد )السمكات( ؟ما معنى )إ  -ب
 إلى مف يكجو اهلل تعالى كلمو ؟ -جػ
 ما اسـ السكرة التى منيا ىذه اآلية الكريمة ؟ -د
 رابعنا : القكاعد النحكية : 
عميو ،ككذلؾ اليكاف كالطير كالنبات ، كمنػو نشػرب كنسػتحـ ،  اإلنسافأساس الحياة ، كيعيش  الماء" 

ا نصطاد السمؾ ، كنحف نستخدـ الماء فى أغراض مختمفػة تفيػدنا فػى  كبو ننظؼ كؿ شئ ، كمنو أيضن
 حياتنا " . 

 أعرب ما تحتو خط فى العبارة السابقة ..  -أ
ضػػميرنا  –جممػػة اسػػمية  –جمعنػػا  –حرفنػػا  –اسػػمنا مفػػردنا  –اسػػتخرج مػػف العبػػارة السػػابقة : )فعػػلن  -ب

 لممتمكـ( 
الكممػات السػابقة ، بحيػث تكػكف جممػة اسػمية مػرة ، كجممػة يستذكر( رتػب  –التمميذ  –)الدركس  -جػ

 فعمية مرة أخرل .
 ضع مكاف النقط أداة نفى مناسبة فيما يأتى : -د

 ........ ألعب فى كسط الشارع .
 
 
 
 

 النمكذج الثانى 
 أكالن : التعبير 

 القمامة( –عجائب  –)الغدير -ٔ
 مف الجمؿ اآلتية : ضع الكممة المناسبة مف الكممات السابقة فى مكانيا

 يزيؿ أىؿ القرية ...... مف الشكارع . -ٔ
 يسبح البط فى ........ -ٕ
 ترل كؿ يـك لمعمـ ...... جيدة . -ٖ

 ثانينا : القراءة :
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مػػف مكضػػكع )أنػػا كاألصػػدقاء( : " كػػـ كانػػت فرحػػة األصػػدقاء الجػػدد ككػػذلؾ فرحػػة األصػػدقاء القػػدامى ، 
جػػدنا أنفسػنا مثػػؿ اإلخػػكة ، نمعػػب معنػػا ،كنضػػحؾ معنػػا ، كأخػػذنا ككػاف كػػؿ مػػنيـ يتعػػرؼ إلػػى اآلخػػر ، كك 

 نتحاكر حكؿ أجمؿ العبارات عف الصداقة كاألصدقاء " . 
 ىات مفرد )العبارات( ، كمضاد )األصدقاء( ؟ -أ
 ماذا حدث بعد حضكر األصدقاء اقدامى كاألصدقاء  الجدد إلى بيت مركاف ؟ -ب
 صدقاء الجدد إلى بيتو ؟ كعلـ يدؿ ذلؾ ؟مف الذل دعا األصدقاء القدامى كاأل-جػ
مف مكضكع )فى نياية األسبكع( : " سمعت أختػى تنػادل : مػركاف ... مػركاف ، اليػـك الخمػيس ،  -ٖ

 الساعة اآلف تدؽ السادسة ، لقد حاف مكعد االجتماع األسبكعى ، نحف فى انتظارؾ " . 
 ىات : معنى  )حاف( ، كجمع )الساعة( . -أ
 انت تنادل مركاف ؟ كلماذا ؟مف التى ك -ب
 ماذا أعطى مركاف لكالده ؟ -جػ

 ثالثنا : المحفكظات :
 أكمؿ مكاف النقط ، مستعيننا بالكممات التى بيف القكسيف : -أ

 البيكت( –أككف  –)الشكارع 
 أحب أف ...................  ميندسنا أميف 

 أخطط ....................... بالعمـ كالفنكف 
 ..................... لمناس العابريف كأرسـ ..

 ما معنى )العابريف( ؟ كما جمع )ميندس( ؟ كما مفرد )الفنكف(  ؟ كما مضاد )أحب( ؟ -ب
 مف قائؿ األبيات السابقة ؟ -جػ
قاؿ اهلل تعالى )يأييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى كجعمناكـ شعكبنا كقبائػؿ لتعػارفكا إف أكػرمكـ  -٘

 تقاكـ إف اهلل عميـ خبير " عند اهلل أ
 ما المقصكد بػ )ذكر كأنثى( ؟ -أ
 إلى مف يكجو اهلل تعالى كلمو ؟ -ب
 ممف خمؽ اهلل تعالى الناس ؟ -جػ
 مف أكـر الناس عند اهلل تعالى ؟ -د
 أكمؿ : اسـ ىذه السكرة التى منيا اآلية الكريمة .......................... -ىػ

 ية :رابعنا : القكاعد النحك 
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فى العصر الحديث تقدمنا كبيرنا ، فقد ظير كثير مف المخترعات الحديثة فى حياتنا ، كمف  العمـ " تقدـ 
أمثمتيا : التميفزيكف ، كالتميفكف المحمكؿ ، كأجيزة الكمبيكتر ، كغيرىا مف األجيػزة التػى تسػتخدـ فػى 

 قت كالتسمية كالمتعة " . المنازؿ ، كالمخترعات الحديثة تريح اإلنساف ، كتكفر الجيد كالك 
 أعرب ما تحتو خط فى العبارة السابقة .  -أ
 –جمعنػػا ، كاذكػػر مفػػرده  –اسػػمنا مفػػردنا  –اسػػتخرج مػػف العبػػارة السػػابقة )اسػػمنا ، كفعػػلن ، كحرفنػػا  -ب

 جممة اسمية( 
 .......... تشرؽ الشمس ؟ )ضع أداة استفياـ مناسبة مكاف النقط( . -جػ
 فى الربيع " بيف نكع ىذه الجممة ، ثـ اذكر ركنييا األساسييف .  " تتفتح األزىار -د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النمكذج الثالث 
 أكالن : التعبير :

 بعد أياـ تبدأ العطمة الصيفية . تحدث عما تقكـ بو مف أعماؿ مفيدة كىكايات نافعة . -ٔ
 رتب كممات كؿ سطر ؛ كككف جممة مفدة : -ٕ
 مف .  –الناس  –األسماؾ  –لملييف  –الغذاء  –تقدـ  -ٔ
 مف . –طبقات  –اليكاء  –باألرض  –الجكل  –يتألؼ  –المحيط  –الغلؼ  -ٕ
 لتمكث .  –البيئة  –المصانع  –مصدر  –مداخف  -ٖ

 ثانينا : القراءة :
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مف مكضكع )أجمؿ األياـ( : " إف الحصة الرابعة فى كؿ يكـ سبت حصى رائعة .. إنيػا حصػة الرسػـ ، 
المكحػػات األلػػكاف كالفرشػػاة ، كاليػػـك ... سػػيتـ اإلعػػلف عػػف تكزيػػع جػػائزة أجمػػؿ لكحػػة فػػى كأنػػا أعشػػؽ 

 شير أبريؿ " . 
................. ، كمفػػرد )األكاف( ....... ،  ٜأكمػػؿ : معػػف )رائعػػة( : ......... ، كجمػػع )لكحػػة -أ

 كمضاد )أجمؿ( .............
 ما الحصة الرابعة فى كؿ سبت ؟ -ب
 الجائزة التى سيتـ اإلعلف عف تكزيعيا ؟ كمف فاز بيا ؟ كلماذا ؟ ما اسـ -جػ
مف مكضكع )فكرة رائعػة( : " ضػحكت أمػى ، قالػت / تقصػد يكميػات ، أتريػد أف تسػجؿ يكمياتػؾ ،  -ٖ

كأنػػت فػػى ىػػذه السػػف الصػػغيرة ؟ ! بينمػػا قالػػت أختػػى : لقػػد قػػرأت )األيػػاـ( لعميػػد األدب العربػػى )طػػو 
 فى جزء منيا ، عف طفكلتو ، كما يريد مركاف أف يفعؿ " .  حسيف( التى كاف يتحدث

أكمؿ ما يأتى : معنى )تسجؿ( .......... ، كمفرد )األياـ( ........... ، كجمع )جػزء( ..........ز  -أ
 ، كمضاد )ضحكت( .........

 لماذا ضحكت األـ ؟ -ب
 ماذا قالت األـ لمركاف ، كما تفيـ مف العبارة السابقة ؟ -جػ
 ما اسـ الكتاب الذل قرأتو أخت مركاف ؟ كمف الذل ألفو ؟ -د
 ما الذل يريد مركاف أف يفعمو ؟ -ىػ

 ثالثنا : المحفكظات :
 أكمؿ مكاف النقط فى األبيات ، مسعيننا بالكممات التى بيف القكسيف : -أ

 أكتب(  –محررنا  –)حديثى 
 أحب أف أككف ....... أريب

 بأكتب فى السياسة أك ..... األد
 لصدؽ فى ..... أغمى مف الذىب 

 ما معنى )حديثى( ؟ كما مضاد )أغمى( ؟ -ب
 أكمؿ : يحب مركاف فى األبيات السابقة أف يككف ............ -جػ
 ما اسـ ىذا النشيد الذل منو ىذه األبيات السابقة  ؟ -د
 قاؿ رسكؿ اهلل )ص( : "  تبسمؾ فى كجو أخيؾ صدقة " .  -ٙ
 –مػػػا جمػػػع )كجػػػو  -ٕ؟                                                    مػػػا معنػػػى )تبسػػػمؾ( -ٔ

 صدقة( 

http://www.modrsbook.com/


 www.modrsbook.com  136ٍِ اىَذمزاد سر صفحزْب ػيً اىفٍض ) اىَذرص ث٘ك(        أٗ ٍ٘قؼْب االىنززًّٗ  ىَشٌذ 

 ما مضاد )تبسمؾ(  ؟                                                 -ٖ
 إال يعكنا الحديث الشريؼ ؟ كلماذا ؟ -ٗ
 مف راكل الحديث الشريؼ السابؽ ؟  -٘

 رابعنا : القكاعد النحكية 
 مؿ ماىر( اجعؿ اسـ اإلشارة فى الجممة لممثنى ، كغير ما يمـز .)ىذا عا -ٔ
 )مسؾ بكتاب اهلل كسنة نبيو( استخرج الفعؿ فى ىذه الجممة . -ٕ
 )دخؿ ...... المحطة( )أكمؿ بفاع مذكر مناسب(  -ٖ
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف لما تحتو خط فى الجمؿ اآلتية : -ٗ
 فاعؿ(  –خبر  –)مبتدأ              رجؿ نشيط . الفلح -ٔ
 خبر(  –فاعؿ  –فى الصيؼ .                        )مبتدأ  العنبينضج  -ٕ
 فعؿ( –خبر  –القرد المكز .                                )فاعؿ  يأكؿ -ٖ
 عؿ( فا –خبر المبتدأ  –لإلنساف .                             )مبتدأ  ميدةالرياضة  -ٗ
 السمؾ غذاء مفيد لإلنساف . بيف نكع ىذه الجممة ، ثـ اذكر ركنييا .  -ىػ
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